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IŠ VISO PASAULIO

SAIGON AS. — Apie 20,000 
pietų vietnamiečių vykdo prieš 
komunistus didelį puolimą Kam
bodijoje. Daliniams vadovauja 
pagarsėjęs P. Vietnamo genero-
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WASHINGTONAS. — Praėjusių metų gyventojų surašymas 
Amerikoje davė medžiagos įvairiems tirimams. Santykiai tarp 
jaunosios ir senosios nėra geri ne todėl, kad tas dvi kartas skiria 
•metų skaičius, sako universitetų profesorių grupė, bet todėl, kad 
kartas skiria išsilavinimo lygis. Paskutiniai statistikos duome
nys rodo, kad Amerikoje per paskutinius 30 metų labai padidėjo 
skaičius jaunų amerikiečių su aukštuoju mokslu. Nuo 1940 metų 
universitetus baigusių yra tris kart daugiau ir sudaro 16 nuo
šimčių Amerikos gyventojų. Tokių jaunų žmonių, kurie universi
tetus lankė vienus ar dvejis metus padvigubėjo iš 13% iki 31%.

Michigano universiteto prof. 
Theodore Newcomb sako; jog 
universitetus baigę ar juos lan
kę yra paprastai liberališkesnių 
pažiūrų ne tik politikoje, bet vai
kų auklėjimo, lyties, religijos 
klausimuose. Skirtumas tarp iš
simokslinusių ir tik pradžios 
mokyklas baigusių amerikiečių 
sukeliąs socialinius ir politinius 
konfliktus. Bendrą kalbą leng
viau surasti jauniems ir seniems 
universitetą baigusiems žmo
nėms, negu jauniems studen
tams su mokyklos nelankančiais 
jaunuoliais.

Paskutinis gyventoj ų surašy
mas atidengė ir daugiau statisti
kų. šalies gyventojų amžiaus 
vidurkis 1970 m. buvo 27.6 m. 
Tai yra žemiausias amžius nuo 
1930 m. šis vidurkis ateityje di
dės ir apie 1958 metus vidurkis 
amerikiečių amžiaus bus 30 m.

Tarp 14 ir 24 metų amžiaus 
amerikiečių yra 40 milijonų ąr-

i

1960 metų to amžiaus gyven
tojų padaugėjo 5%. Tai didžiau- 

. sias skaičius po 1940 m. Tik 1910 
į j! metais jattnų žmonių nuošimtis 

*'buvo 22%.

Uj^ėršitetų- ir kolegijų stu
dentų skaičius pakilo iki 7.4 mi
lijonų. Net ir juodųjų studen
tų skaičius siekia pusę milijono 
ir sudaro 7% visų studentų.

Amerikos jaunimo nuo 16 iki 
24 mėtų 43% eina į mokyklas, 
33 % dirba, 7 % yra kariuomenė
je 3%yra bedarbiai ir 14% nė
ra darbo rinkoje.

Apie 75% Amerikos gyvento
jų yra baigę bent vidurines mo
kyklas, kas yra negirdėtas pa- 

- šaulio istorijoje dalykas. Ameri
kos visuomenė su švietimu kei
čiasi ir niekas negali pasakyti, 
kokia ji bus ateityje. Tačiau 
ekspertų komisija pataria ma
žiau kalbėti apie generacijų tar
peklius ir daugiau galvoti apie 
švietimo ir išsilavinimo skirtu
mus. . '

WASHINGTONAS. — Didelė 
paslaptis dengia kariuomenės ju
dėjimą prie Laoso-Pietų Vietna
mo sienos. Korespondentai, ku
rie yra P. Vietname, buvo įspė
ti karinės vadovybės, kad jie bus 
išmesti iš akredituotų korespon
dentų tarpo, jei parašys ką nors 
apie kariuomenės žygius. Ne
žiūrint paslapties šydo, Wash
ington© kalbama, kad apie 20,- 
000 vietnamiečių ir 9,000 ameri
kiečių valo komunistus prie sie
nos ir per šešias dienas jau tu
rėjo nemažai susikirtimų su ko
munistų jėgomis, nors tos kovos 
buvusios mažesnės, negu anks
čiau tikėtasi.

Jau keli šaltiniai paskelbė, jog 
Laose yra Tailandijos trys ba
talionai kareivių. Jie čia bando 
sustabdyti komunistų žygį j pie
tus ir į vakarus.

W! •S A-.."
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dovavo praėjusių metų gegužės; 
mėn. žygiui į Kambodiją. Ame-' 
rikiečiai lygina jį su II-jo Pa
saulinio karo Amerikos gen. Pat- 
tonu. Kartą korespondentų pa
klaustas, ar vietnamiečiai galės 
pakeisti Amerikos kareivius 
Vietname, jis atsakė: “Mes ga
lime geriau už amerikiečius ko
voti, galime toliau žygiuoti, ir 
pulti bet kur, ne tik Vietname, 
bet ir už jo sienų, be to, mes ga
lime kovoti ir-lietui lijant”. ■ PARYŽIUS. — žibalą eksportuojančios valstybės, veikdamos

- i šį kartą sutartinai, svarsto smarkiai pakelti nevalytos naftos kai-
BOSTONAS, — Kunigas Paul nas. Didžiausias žibalo eksportuotojas Iranas laikosi kietai ir vie- 

Lindstrom, kuris vadovavo “Free ningai su Saudi Arabija, Kuwaitu, Iraku, Quataru, Libija, Alžiru, 
Pueblo” komitetui, dabar orga-’Abu'Dhabi šeikyste,. Venecuela ir Indonezija, Anksčiau vakarų 
nizuoja specialius būrius, kurie žibalo bendrovės, negalėdamos gauti gerų sąlygą vienoje valsty- 
bandys šiaurės Vietname išvS- ;bėje, gaudavo jas kitoje, žibalo valstybės konkuruodavo' viena 
duoti amerikiečius belaisvius. J šu kita, o dabar jos pradėjo veikti visos kartu ir reikalauti didesnių 
Jam reikia 100 gerai apmokytų kainų už naftą, 
buvusių kareivių savanorių. Jis 
jau turįs apie 60. Komandos po 
20 ar 25 vyrus slaptai puls ko- ir . Libija. Alžiro prezidentas 
munistų belaisvių stovyklas ir (Boumediene kalbėdamas apie ži-

- “ balo derybos su iPrancūzija, aiš
kiai pasakė: “Jei prancūzams 
mūsų žibalas per brangus, tegu 
jį perka kitur”. Jis pareiškė no
rįs geni santykių su Prancūzija, 
tačiau niekada neįeisiąs, kad už
sienio turtuoliai išnaudotų Al
žiro žemės turtus ir vis daugiau 
turėtų, kada Alžiro liaudis varg
sta. Tie žodžiai taikomi Pran
cūzijai, Amerikai ir kitiems, — 
pasakė Boumediene.

Tą pačią dieną, kai Alžiro pre
zidentas kalbėjo apie žibalą, 
Prancūzijos prezidentas pradė
jo savo kelionę po Afrikos kraš
tus. Alžiro spauda ragina visus 
afrikiečius pabrėžti savo nepri-

Ypač karingai laikosi Alžiras

išvaduos belaisvius. Dabar jis 
tam sumanymui renka aukas.

TEL AVIVAS__ Izraelio par
lamentas apeliuoja į visą pasau
lį, kad jis neleistų arabams 
skriausti ir persekioti arabų ša
lyse, gyvenančių žydų.

LONDONAS. — Anglijoje su
mažėjo gyventojų skaičiaus au
gimas. Pernai skaičius padidė
jo tik 0.3% iki 48.9 milijonų gy
ventojų.

KANSAS City. — Buvęs pre
zidentas Trumanas buvo išleis
tas iš ligoninės ir grįžo svei
kas į namus. Jis turi 86 m. am
žiaus.

Siekia sumažinti 
medicare išlaidas
WASHINGTONAS. — Prezi 

dento Nixono vyriausybė ren
gianti kongresui pasiūlymą, ku
ris sumažintų “medicare” moka
mus ligoninėms draudimus ir pa
keltų pačių senųjų pacientų mo
kamas sumas, šis planas siekia 
sutaupyti vyriausybei 393 mi
lijonus dol. Pensininkų sąskaitos 
ligoninėms už gydymą pagal 
“medicare” planą žymiai padi
dėtų.

Plane numatoma sumažinti 60 
dienų sirgimo periodą, nusta
tant trumpesnį laiką. Numato
ma visai nebemokėti už slaugy
mą senelių namuose ir siekia
ma apriboti gydytojų honora
rus “medicare” pacientams.

Artėjant rinkimams, tokie pa
siūlymai gali būti kongreso at
mesti, nes kongreso nariai ne
nori balsuoti už projektą, kuris 
paliečia tiek daug balsuotojų — 
Amerikos pensininkų.

THE LITHUANIAN ULY NEWS

Chicago, Ill. — Penktadienis, Vasaro-February 5 d., 1971 m.

Trys Apollo 14 astronautai. Iš kairės Stuart Roosa, Edgar Mitchell 
ir viršuje, Alan Shepard Jr.

klausomą nuo vakarų išnaudoto
jų. Afrikos valstybės turinčios 
reikalauti teisingų kainų ne tik 
už savo žibalą, bet ir už savo ki
tas žaliavas: uraną, kavą, med
vilnę, kakavą, geležį ir deiman- 

■ tus. Kitaip Afriką užvaldysiąs 
naujasis kolonializmas.

Europos valstybės gerokai su
sirūpino dėl žibalo valstybių kie
tos laikysenos dr padidintų rei
kalavimų. Europos 22 valsty
bių Ekonominio bendradarbia
vimo organizacija posėdžiauja 
ir svarsto, ką reikės daryti, jei 
žibalo pristatymas sustos. Ita
lija esanti sunkiausioje padėty
je, nes jos žibalo atsargų užtek
tų tik dviejų mėnesių laikotar
piui. Amerika pažadėjusi Itali
jai padėti. Geriausias atsargas

. L *

Sausio 16 dieną Detroito lietuviai vidurmiestyje demonstruoja prieš soviety žiaurumą, nuteisiant Vytautą Simo- 
kaitj mirtimi. Gaila, kad praeiviu 10 vai. ryte kaip ir nesimato, išskyrus sukviestus spaudos ir TV reporterius.

Nuotr. J. Vaičiūno • K. Sragausko

♦ Vakar keleivinis lėktuvas, 
skridęs iš Chicagos į Nashville, 
buvo pagrobtas ir nuskraidintas 
į Havaną, Kubą. Lėktuve buvo 
29 keleiviai.

+ Dėl blogo oro aerodrome 
vakar Springfielde, III., negalė
jo dalyvauti viceprezidentas S. 
Agnew. Rūkas sulaikė O’Hare 
namažai lėktuvų.

< Egipto prezidentas Sadat 
parlamente pareiškė, kad vieną 
mėnesį Egipto kareiviai nešau
dys prie Suezo kanalo. Tai ne
reiksią paliaubų pratęsimo.

+ Sen. Edward Kennedy pa
reiškė, kad jis remia savanorių 
kariuomenę Amerikoje, bet tik 
taikos metu. Kilus karui vėl rei
kės atnaujinti rekrutų šaukimą 
į tarnybą.

Sekantis Rytų Vokietijos 
ir Vakarų Vokietijos pasitari
mas dėl ateities santykių įvyks 
vasario 17 d.

+ Prieš karą demonstracijos 
vėl prasidės balandžio 24 d. Wa
shingtone ir San Francisco. Bus 
protestuojama prieš Amerikos 
aviacijos veiklą Kambodijoje ir 
Laose.

Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 29 kareiviai ir 244 bu
vo sužeisti.

DETROITAS. — Michigano 
gubernatorius William Milliken, 
Vytauto šimokaičio bylos reika
lu, kreipėsi į Michigano sena
torių Robert Griffiną, prašyda
mas jį daryti valstybės departa
mente žygių, kad Simokaičiui ne
būtų taikoma mirties bausmė. 
Savo telegramos nuorašą guber-' 
natorius pristatė Detroito lietu
vių veikėjui J. Urbonui.

LAMBERTVILLE, N. J.
Dujų sprogimas miestelyje už
mušė 7 asmenis ir 9 sužeidė.

turinti Olandija, Vokietija — 
trims mėnesiams.

Iš žibalą parduodančiu kraštų
Libija turinti didžiausias valiu- buvo tik -17 metų, kai ji vadova- 
tos atsargas, todėl ji galėtų il-jvo armijai. Aleksandras Hamil- 
giausiai neparduoti savo žiba-, tonas, 21 m. aktyviai veikė Ame- 
lo.

Amerika turi nemažai savo ži
balo — apie du trečdalius jos su
naudojamo kuro. Be to, Ameri
ka tikisi visada gauti pakanka
mai naftos iš Venecuelos.
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“LAUKINĖ VIETA”, SAKO SHEPARD
HOUSTONAS. — Vakar Apollo 14 erdvėlaivis laimingai pasie

kė mėnulio orbitą. Po nelabai laimingos kelionės pradžios, su
gedus dviejų laivų sukabinimo mechanizmui ir žymių, kad viena 
nusileidimo laivo baterija ima išsieikvoti, vakar visi rūpesčiai 
buvo pamiršti, kai astronautai pamatė mėnulį iš arti. Pradžioje 
erdvėlaivio orbita buvo 66 mylios mėnulio tamsioje pusėje ir 195 
mylios nuo paviršiaus frontinėje mėnulio pusėje. Po dviejų 
motorii uždegimo laivas nusileido į 66 ir 11 mylių orbitą.

Egiptas pratęsė 
karo paliaubas

WASHINGTONAS. — Egip
to vyriausybė pranešė valstybės 
sekretoriui Rogers, kad ji sutin
ka karo paliaubas Izraelio fron
te pratęsti dar vienam mėnesiui 
iki kovo 5 d. Iš Libano prane
šama, kad Egiptas sutinka ne
atnaujinti karo veiksmų su są
lyga, kad Izraelis per ateinantį 
mėnesį paskelbs savo kariuome
nės atitraukimo iš arabų žemių 
planus ir datas.

Egiptui buvo daromas didelis 
diplomatinis. spaudimas pratęsti 
karo paliaubas. Jungtinių Tau
tų sekretorius viešai pareiškė, 
kad derybos per JT tarpininką 
Jarringą, jo nuomone, daro pa
žangą ir reikėtų jas tęsti, ne- 
pradedant naujo karo. Po tokio 
pareiškimo Egiptui nebuvo pa
togu tvirtinti, kad derybose ne
padaryta jokios pažangos.

Viceprezidentas . 
apie jaunuolius

WASHINGTONAS. — Vice- 
-.j- I - ’ e * * t . _ * v* "V * ' C - > * ' * ‘

prezidentas Anew savO' kalboje 
senatoriams ir viduriniųjų mo
kyklų mokinių atstovams ragi
no .pripažinti Amerikos' jauni
mui teises ir patarė laikyti 18 
metų jaunuolius subrendusiais 
amerikiečiais. Jo nuomone, di
delė dauguma .Amerikos 18-me- 
čių yra pasirengę nešti, suaugu
sių naštą.

Viceprezidentas nurodė,' kad 
Joan of Arc, Orleano, mergelė,

rikos revoliucijos metu, William 
Pitt būdamas 24 m. tapo prem
jeru.

Tradicija laikyti suaugusiais 
tik nuo 21 metų, Agnew ma
nymu, likusi iš viduramžių, ka
da riteriai būdavo treniruoja
mi nešiot sunkius šarvus ir gink
lus ir tam reikėdavo ilgesnio lai
ko ir didesnių jėgų.

Siūlo priimti

WASHINGTONAS. — Dešim
ties senatorių grupė, vadovauja
ma New Yorko sen. Jacob Javits, 
pasiūlė senatui rezoliuciją, kuri 
ragina JAV vyriausybę nesiprie
šinti komunistinės Kinijos pri
ėmimui į Jungtines Tautas. Kar
tu rezoliucija pabrėžia, jog Tau
tinė Kinija neturėtų būti išmes
ta iš tos organizacijos.

Sakoma, kad šitokiai rezoliu
cijai valstybės departamentas 
nesipriešina, nes ji duotų proga 
naujiems Amerikos bandymas 
pagerinti santykius su Pekino 
rėžimu. Sunkiau bus rasti būdą 
abiem Kini jom rasti vietą vie
noje organizacijoje. Su “dviejų 
Kinijų” formule nesutinka nei 
Pekinas, nei Formoza.

Vakar 10:50 vakare abu laivai 
turėjo atsiskirti ir apie 3:05 ry
to penktadienį nusileidimo lai
vas Antares turėjo pradėti nu
sileidimo manevrus, o 3:16 vai. 
ryto, Čikagos laiku astronautai 
turėjo nusileisti ant mėnulio.

Pirmas astronautų pasivaikš
čiojimas po mėnulį įvyksta šian
dien ryto. Tuo po 8 vai. ryto pra
sidės televizijos paveikslų siun
timas į žemę, šiandien didžio
sios televizijos stotys rodys pro
gramą iš mėnulio nuo 7:45 ryto.

Patekę į mėnulio orbitą astro
nautai siuntė į žemę savo įspū
džius. Skrisdami vos 8 arll my
lių nuo paviršiaus, astronautai 
matė visus kalnus ir įdubimus. 
Mėnulis atrodo pilkai rudas, bet 
apšviestos vietos atrodo baltos. 
Astronautus stebina kalnai ir 
nelygus paviršius. “Laukinė vie
ta”, sušuko astronautas Shep
ard. - : ’

šiandien ir ryt yra svarbiau
sios šios kelionės dienos, šian
dien astronautai iškels iš lai
vo įvairius instrumentus ir juos 
įrengs mėnulio paviršiuje, o ryt 
jie bandys "toliau nukeliauti nuo 
Antares laivo'Sr pasižvalgyti po 
mėnulį.

‘ f** ' * -A. # r„4T , - . ;

Pravda komentuoja
Salt derybas

MASKVĄ. — Sovietij “Prav
da” po ilgos tylos prakalbėjo apie 
Amerikos-Sov. Sąjungos nusi
ginklavimo derybas, kurios vy
ko Austrijoje ir Suomijoje. 
“Pravdos”,. komentaruose Ame
rika kaltinama atsisakymu svar
styti savo kovos, lėktuvų skai
čiaus apribojimą. Amerika no
rinti kalbėti tik apie ilgų nuo
tolių raketas. Su Amerika esą 
sunku susitarti dėl puolamųjų 
ginklų, kuriuos derybos turėtų 
liesti, sąvokos.' >.

“Pravda” sakė, kad Amerikos 
vyriausybė nenori, kad derybos 
liestų atomines bombas^ kurias 
Amerika laiko netoli Sovietų Są
jungos sienų. Amerikos nuomo
ne, strateginiai ginklai, kuriuos 
reikėtų apriboti, esą tik ilgų 
nuostolių sausumos ir jūros ra
ketos ir ilgųjų nuotolių, bombo
nešiai, o Vakarų Eūropoje laiko
mi 500 kovos lėktuvų, naikin
tuvų ir bombonešių neturėtų bū
ti derybų objektu.

“Pravdai” nepatinka ir., nau
ji Amerikos gynybos biudžeto 
padidinimai bei “karinio-ipdus- 
trinio komplekso” pastangos 
gauti lėšų naujiems ginklams, 
ypač Safegard raketoms staty
ti. Amerikos, strategai klysta, 
jei jie laukia susitarimo, kuris 
neapimtų abipusio saugumo rei
kalavimų. Jie klysta, jei galvo
ja laimėti karinių lengvatų ir 
privilegijų, sako komunistų laik
raštis. . .

HANOJUS. — šiaurės Viet
namo komunistų partijos cent
ro komitetas savo sesijos pa
baigoje ragina kreipti didesnį 
dėmesį į šalies pramonę ir eko
nominius reikalus. :



ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
B’nkis daug laimingesnis j 

J už Škėmą

Jau iš antraštės galite maty
ti, jog tebesu apkartęs anuo An
tano Škėmos spektaklio nepasi
sekimu 1969-jų gegužyje. Tuo
met Dalia Juknevičiūtė ir Jus
tas Pusdešris sumobilizavo vis
ką, ką Detroite turime geriausio, 
pasiruošė, kaip niekada, bet pu
blika neatėjo ir tiek. Tuomet 
buvo Škėmos spektaklis be pu
blikos.

Užtat dvigubai Ižiugu buvo 
matyti, kad 1971 m. sausio 31 
I ietuvių namų didžioji salė pri
sipildė iki paskutinės pastaty
tos kėdės ir dar keliolika turė
jo vietos ieškoti balkone. Ne
mažiau kaip 200 žmonių---- se
nų ir jaunų — šaltą, šaltą sek
madienio popietį gėrėjosi Ka
zio Binkio kūrybos spektakliu.

Programa užtruko truputį ma
žiau, negu pusantros valandos, 
bet užtat nieko čia nebuvo ne- 

. reikalihgo; o viskas — tikra K. 
Binkio kūrybos esencija.

Scenoje, kurios dešinėje (iš 
publikos žiūrint) buvo pastaty-

Binkio portretas, o vidury, gi
lumoje, K. Binkio medis (ąžuo
las, rodos), ant kurio tekan
čios .saulės apšviestų šakų buvo 
iškabinėti visų programoje at- 

: likgimų dalykų pavadinimai, prie 
pulto pirmas atėjo spektaklio re
žisierius ir programos aktyvus 
dalyvis Justas Pusdešris. Tik 
keli, visai “hė banalūs,' visai ne
nuobodūs jo, žodžiai apie Kazio^ 
Binkio asmenį: kūrybą, tik pu- 

’ 'blikoš pakėlimas'*tytoš iri’Sūsi-

5? pfašiSejo. “*

K-

Sausio 16 dieną Detroito vidurmiesty lietuviai demonstruoja už Vytautą ir Gražiną Simokaičius
• j • ’ ' • ’ ’ Nuotrauka J. Vaičiūno - K. Sragausko

metinė auka 50 dol. ir surinkta 
aukų lapais 225 dol. Renkant au
kas daug pasidarbavo p. O. Petri- 
kienė, p. V. Vosylius ir p. J. Juo
dakis.

Pagal aukų lapus aukojo: A. 
ir M. Vaitkai 50 dol., J. ir O. Pe
trikai — 25 dol., po 10 dol. A. 
ir O. Čerškai, V. ir A. Gaveliai, 
B. ir A. Tiškai, P. Plienaitis, V. 
ir E. Vosyliai, J. Kučauskas ir 
J. Kessly; po 5 dol.: J. Doria, A. 
ir J. Gerčiai, A. Padveiskis, A. 
Vaieiekauskas, VI. Matulis, J. 
ir V. Juodakiai, R. ir J. Gin
tautai, Z. ir V. Grybinai, A. ir 
S. Goleriai, P. ir V. Kemežiai, 
kun. J. Gasiūnas, A. ir E. Stan- 
čiai, J. ir V. Dubickai, ir Elena 
Cuppy; J. Saladžius — 4 doL, M. 
Grigoravičienė — 3 dol., P. Stan- 
čiūs — 2 dol. ir F. ir M. Kriš
čiūnai — 1 dol.

Per praėjusius 25 metus mū
sų kolonijos lietuviai suaukojo- 
šalpos teikalams per 4,000 dol

Be aukų telkimo, mūsų kolo
nijoje kasinėtai žmonės suau
koja nemaža kiekį gerų vartotų 
rūbų ir avalynės. Šitos gėrybės 
jau keliolika metų kaip nete
si unčiam o s Balto Ceritrtri, bet persuntm’as paštu kaštuoja maž- 
mielaširdingų žmonių dėka su
pakuojami į 20-30 svarų siun
tinius ir išsiunčiami lietuviams, 
gyvenantiems Suvalkų Trikam
py. Čia yra keliolika šeimų, ku
rios tokių siuntinių savomis lė
šomis ir pastangomis išsiunčia 
per metus nemažą skaičių. Taip 
pat yra nemažai tokių, -kurie 
mielai apmoka siuntinių pėrsiun-

Lietuvos nepriklausomybės

Kenoshos lietuviai rengiasi pa
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės 53 metų sukaktį.

Minėjimas įvyks vasario 14 
d. 3 vai. p. p., Danish Brofher-

Atėjo liekna, trapi Laimutė 
Tautkevičiūtė tautiniuose rū
buose, su gėlės žiedeliu rankoje, 
susikaupė ir pradėjo. “Aš su-| 
rinksiu, alei vieno, visus pievų 
žiedelius...” Truputį nervingai, 
bet neskubėdama, su gestais, aiš
kiu tarimu. Kas “Gėlių iš šie
no” nepažįsta? Regis, visa pu
blika širdyse kartu deklamavo. 
O man kažkodėl prisiminė Leo
nardo Žitkevičiaus humoreska, 
pagal šį kūrinį parašyta Klai
pėdos pedagoginio instituto ko
legės garbei, nepriklausomybės 
saulėlydyje. Man ausyse skam
bėjo: “Aš surinksiu alei vieną 
zButerbrodų šmotelius/. Ir su
grūdęs juos kaip šieną /Į kiše
nių kampelius Liekną dilgę jai 
nuskinsiu...” Po momento: “Ir 
žiūrėsiu tylumoje /Į jos tuflius, 
į sagtis7 Ir klausysiu ką byloja 
/Kokias arijas kartoja/ Pedago
giška širdis...”

“Tamošius Bekepuris” — bu
vo Kazimiero Griciaus išėjimas. 
Neskaičiau, kiek “Tamošiaus” 
strofų K. Gricius atmintinai pa
žėrė, bet, tikriausiai, netoli šim
to. Jis imitavo patį autorių — 
pasakotoją, Tamošių, jo Diedulį 
ir vieną bobą ir kiekvienam ne 
tik nepamiršo balso intonacijos 
pakeisti, bet ir kiekvieno cha
rakterį atskleisti.

Vytauto Ogilvio atliktas “Vo
kiškas pavasaris” buvo laisvas 
ir nerūpestingas, nors kaip čia 
galėjo Binkis būti Berlyne, taip 
lygiai galėjo ir Tysliava būti Pa
ryžiuje. Truputį pertrumpas 
dkfykas; ka^ V. Ogilvis galėtų 
kaip reikia Įsibėgėti. -—7 •'

^ęjĮk^įjida: J.
Trą^kriaučių-Motiejųto- Kaip ži-- 

f

JLG į
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_____ _4
k turi gera skonį, } 

Viską perka pas Liėponį!: 

PREKYBOS, NAMAI
HffiMmiRE CENTfR, INC.

Mafquett^ P^,* *244 So? Western;-«■ PR 8-5875

Pirmadieniais ir^ ketvirtadieniais,nuo 9 iki .9:30. .Kilom dienon^ nuo 
--iki^6-vai?vakSekmaKiieriiais atdara' nūd 12 iki 5/ . ■

KNYGOS VAIKAMS’ IR JAUNIMUI t

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, ' ? eit* i 
Kai aitvarai tir. laumės , >
Skrajojo po laukus ...

■ Š. Petersonienė

Poezija į pasakos yra /;<aikų mėgstami ne - mažiau kSipr žaidimai ar 
> krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų žr žemčiūgų' mūsų mažie

siems bei jaunimui: t' V v
1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir. DVY

NUKĖS, 34 pst su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai iliūs- 
jtruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol. "

s ' 2. Vanda Frarikiėhė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
, mažiesiems. Jūratės Eidūkaitės iliustruotą; Didelio formato, 24 psL, gra

žus leidinys. SI,50. .į? ' ' if' -
3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dafl. V. Siman-

- kevfčiaus , iliustruota, 130 psl., $1,80. toi
4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 

pasakų, apie paslaptingąsias laumes levų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maifontt>JAUNO4l LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
/6. R- Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

. senimui* Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das; 528 Į>sl. Kaina 4 doL a ; J .

\ | 7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaidams iŠ ju gyvenimo, svajonid ir žygiū. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės.

• Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.
8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psi., S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų ankštyn.

- . . N A . U J 1 E M O S,

Minėjime kalbės kun. Jonas 
Borevičius S. J. iš Chicagos. Bus 
ir amerikiečių kalbėtojų.

Meninę programą atliks Šv. 
Kazimiero parapijos choras iš 
Racine, Wis., vedamas muziko 
Juozo Grimskio, tautinių šokių 
grupės Bijūnas, vadovaujamas 
Stasio Milašiaus, ir jaunimo gru
pė, kuriai vadovauja p-lė Bronė 
Pliuraitė iš Racine,.

Pamaldos įvyks 8:00 vai. ryto 
šv. Petro bažnyčioje. Laike pa
maldų bus įneštos vėliavos į baž
nyčią ir giedos choras iŠ Racine, 
Wis.

Kviečiame visus į šią lietuvių 
tautinę šventę. Rengia ALT sk.

nome, tas kriaučius labai buvo i mos pirmąją dalį būtų buvę tiks- 
agronomu būti pasinešęs, to
kiu jis tapo, paskui agitavo liau
dį balsuoti už jo partiją ir, pa
galiau, vėl grįžo drabužių siūti.
H. Dūda kai pradėjo, tai iš kar
to labai laikėsi pauzų su kiek
vienos eilutės pabaiga. Atrodė, 
kad jis jau užmiršo, kaip, iš tik
ro, deklamuoti aktoriui reikia. 
Bet, ne. Regimai, tai tik manie
ros tokios būta. Po keliolikos 
eilučių paaiškėjo, kad Dūda te
bėra aktorius ir geras dekla
matorius'. -■**? •

J, "c i i » ■ I : .
“Pareiškimų pareiškimas”, ati

duotas geriausiam iš visų De
troito aktoriui Karoliui Baliui,

jau >mąęžtt^^<ypkiškas 
pavasaris”, deklamuotojui buvo 
labai nedėkingas savo-trumpu
mu. '¥is5.dėttd;iį,ios' .keliolika 
strofų leido K. Baliui atsiskleisti. 
w ipek ąpie^-soįistuą; p, . • -

Jaunimas grupėmis aflikd tris 
dialyktfe.. Pirmiausia, Lainrutė 
^lš|^ah^Eąutkevičiūtės bei Ėo-

liausią linksmai užbaigti.
Po pertraukos apie 20 minu

čių tęsėsi “Generalinės repeti
cijos” dramos ištrauka. Ją atli
ko Karolis Balys, Kazimieras 
Gricius, Vytautas Ogilvis ir Jus
tas Pusdešris. čia visi keturi 
buvo aktoriai kaip reikiant, bet 
jei mane prašytu pabalsuoti už 
vieną, tai balsuočiau už K. Balį, 
o jeigu už du, tai antruoju pasi
rinkčiau K. Gricių. Vis dėlto, 
Balio virkdymas (nežinau, čia 
režisieriaus, ar pates Binkio kal
tė?) buvo nenatūralus, šaržuo-

EAST ST. LOUIS, ILL.
Baltui aukų telkimą užbaigus

Mažose kolonijose nepajėgia
ma suorganizuoti didelių aukų 
rinkimo vajų. Bet vistik kas me
tai aukos renkamos visais gali
mais būdais. Pereitais metais 
mūsų kolonijoje šalpos reika
lams buvo surinkta 345 dol. Šitą 
sumą sudarė gautas pelnas iš su
rengtos gegužinės Grybinų ūky
je — 70 dol., L. B. apylinkės

timo išlaidas. Vieno siuntinio

daug 10 dol.
Be meilės saviesiems, be pasi

aukojimo kitiems šalpos darbai 
yra sunkūs. Kai mes pradedame 
perdaug rūpintis kasdienybėmis, 
šaipės darbams nebeužtenka dar
bininkų. Pas mūsiškius pinigų 
yra ir noriai aukoja, ;tik reikia 
žmonių pinigams surinkti ar į 
Balto Centrą šsiųsti. J. J.

kiu sukilimą’\‘-Kiškiai gi bhvo 
sukilę prieš ~mėdžiotoją, mūsų 
operos. didžiūną Kiprą Petraus
ką. Seserys Tautkevičiūtės bu
vo kiškiais, o Selenis — Petraus
ku. Vėliau Linas Mikulionis, Ro
bertas SeleifiS, Antanas Paskųs 
ir į Kastytis Karvelis pateikė 
verstinę poemą “Limpopo”. Pa
galiau, pačioje pirmosios dalies 
pabaigoje, Rita Skrebutėnaitė, 
Aldona ir. Laima Tautkevičiū- 
tės, R. Selenis, ir L. Mikulionis, 
atliko pasaką “Baltasis vilkas”. 
Visais trimis atvejais visi mi
nimi jaunuoliai pasirodė labai 
gerai. Bet išskirtinai gerai buvo 
suvaidinta “Limpopo”, čia ma
tėme tikrus jaunučius keturius 
“linksmuosius brolius”. Nelen
gva trims iš jų buvo grimaso
mis ir gestais Vaidinti, kai ket
virtasis ilgesnį laiką deklamuo
ja. Iš karto, L. Mikulioniui pra
dėjus, jautėsi kitų trijų tarpe 
nebelabai aktoriškas galvomis 
muistymasis, nervingumas, ne
kantriai laukiant kiekvienam pa
čiam prabilti. Bet taip tik pir
mąją minutę. Paskui jie tiek į 
savo roles įsijautė, tiek įsivai- 
dino, jų grimasos ir gestai'pa
sidarė tokie natūralūs, kad ne
galėjai jų vaidyba atsidžiaugti. 
Labai gaila, kad režisierius šito 
nepastebėjo per pirmąsias re
peticijas, ir “Limpopo” nesukei- 
tė vietomis su “Baltuoju vilku”, 
nes valandą užtrukusią progra-

J. Pusddešris, šito puikaus 
spektaklio architektas, prieš sce
ną uždarant pareiškė, kad, po 
generalinės repeticijos (antro
jo pasaulinio karo); belieka tik 
laukti tikrosios dramos su rake
tomis ir kitais atributais,, po ku
rios galėsime grįžti į tėvynę. 
Tik vargu,; ar jis pąts ir pora 

■ šimtų žiūrovų tokių, ^“optimiz
mu” bent kięk patikėjo ?...

Kai tautiniuose rūbuose mer
gaitė visiems programos daly
viams scenoje segė po baltą gė
lelę, tai SLA 200-siOs kuopos 
vardu (ta kuopa apsiėmė spek
takli globoti ir'rizikavo dideliu 
nuostoliu, jei publika nebūtų atė
jusi) dėkojo aktoriams ir atsi
lankiusiai publikai Rimas Bu
kauskas. Js čia pavadavo savo 
tėvą, kuopos pirmininką, kuris 
kalbėtojo žodžiais, “truputį su
sirgo”, o kaip vėliau sužinojau, 
staiga atsidūrė ligoninėje

P. S. Praleidau, kad apšvieti
mas buvo Algirdo Plečkaičio. Jis 
buvo geras ir labai tiko prie ku
klaus, bet ryškaus V. Ogilvio 
scenovaizdžio. Programoje ne
paminėta, kieno garso efektai, 
todėl čia kreditą atiduodu pa
čiam režisierių^ O “Generalinės 
repeticijos” kulkosvaidžių ir pa
trankų traškėjmas ir gaudimas 
buvo labai natūralūs ir perduo
dami visur pačiu laiku.

karalienę"
Moksleiviai ateitininkai vasa

rio 21 Lietuvių namuose stato 
Salomėjos Neries eilėmis atkur
tą liaudies pasaką “Eglę, žalčių 
karalienę”. Režisuoja Jadvyga 
Damušienė. Spektaklio pradžia 
4 vai. po pietų. Manau, kad dar 
turėsiu progą plačiau apie tai 
parašyti. . |

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" jsu- 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .:_
Minkštais viršeliais tik __ ____ i__ ;_________

Or. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS^
- Kelionės po - Europą-ųspūdžiai. - Vietoje $2.00 dabar 

tik _________________ _______ -
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček[ arba; -

- mbney orderį ; -to- ’Ax.’-.uT-'.

$2.00

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ELL.
■ C . -- : * - '. . ■ ■-' j ■ įk f. r- t -

Where has
all the 

money gone?

Pamaldos už S. Kudirką
šį sekmadienį, vasario 7, šv. 

Petro bažnyčioje suma bus at
našaujama kankinio Simo Ku
dirkos atminimui. Parapijos kle
bonas kun. Viktoras Kriščiūne- 
vičius, atrodo, pirmas Detroite 
tokias pamaldas rengia. Pamal-

Posėdžiai ir susirinkimai

lt just goeš.
You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why npt do 

something about your money ? Savė 
some. Painlessly.

Join the-Payroll SavihgS 'Plah 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before,'Because now there’s a 
bonus interest rate on nil U.S. Sav
ings Bonds. Now Ė Bonds pdy 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% rite first year). That ex
tra payable as a bonus .at ma- - 
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1,1970... with a Com
patible improvement for all older 
BdWs.

Get a grip Ort your mo'ney the Pay- 
roll Savings way. It’s an easy’way to . 
see your fnonėy grow instead of go.1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

1739 S. Halsted St, Chicago, UL 60608

Jau išėjo seniai laukta
* Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

Sekmadienį, vasario 7, 11:45 
vai. ryte. Lietuvių namuose 
įvyksbta labai hwirbus LF va
jaus komiteto posėdis. Jarfiebus 
pasiskirstyta artėjančio kon
certo ir vajaus pobūvio darbais.

Tą pačią vasario 7, 12:30 vai. 
vidudienį Lietimų namuose 
įvyksta metinisX>B Detroito apy
linkės susirinkimas. Susirinkimo 
metu bus naujos valdybos rin
kimai ir kiti “metiniai” reika
lai.

destroyed, /f* 
h«y am 8e £

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity

Cimwr Im aO & i-r tM—Š 
«• hwrwWfM wmewte h- TW

Vasario 12, 7 vai. vakare kol. 
Jono Gaižučio namuose yra šau
kiamas LžS centro valdybos po
sėdis.

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE MANITOBOS NAUJIENOS
Paroda

Vasario 13 d. Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba 
ruošia dailės parodą. Parodos 
vieta — Kultūros židinys, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.

Parodos visus reikalus tvar
ko dailininkas J. Bagdonas 87-

ir Dexter Court Woodhaven, N.

Bus savomis pajėgomis suda
ryta meninė dalis, kurioje daly
vaus Operetės choras ir Matu
laitienės tvarkoma vietos jau
nimo tautinių šokių grupė. Lie
tuvos Nepriklausomybės aktą 

' perskaitys artistas Kačinskis.
59 88 St., Woodhaven, N. Y. tel. Lietuvių kalba pranešimą pade 
441-2374. rys Columbijos universiteto pro

fesorius Vaičaitis ir anglų kal
ba naujai išrinktas senatorius 
Buckley.

Tikimasi susilaukti daug sve
čių, nes vien tik pakvietimų iš
siuntinėta daugiau kaip du tūk
stančiai.

Be to, tos šventės programos 
meninė dalis bus paįvairinta 
skaidrėmis iš Lietuvos gamtos ir 
šešėliu bus parodytas Simas Ku
dirka. !

AltOS valdyba rūpestingai ruo- Juozas Bacevičius, naujas direktorius Albert Kerelis, Sti^endijy komiteto pirmininkas Dr. Joseph Jerome, sekre- 
šiasi prie tos šventės paminėji
mo, kad atsilankę į ją juste pa
justų savo tėvų žemės likimą, 
jos nūdienę padėtį ir pasiryžtų 
paremti jos laisvinimo bylą.

Bražinskų skridimas į laisvę,

Parodon su savo kūriniais da
lyvauti, be kitų yra užsiregis
travę šie dailininkai: E. Ber
notienė, B. Gedvilienė R. Inge- 
levičienė, V. Ignas, Č. Janusas, 
A. Elskis, O. Paškevičienė, M. 
Paškevičius, J. Sodaitis, N. Ma- 
celytė, A. Montvydas, J. Rūte
nis, I. Nemickienė, V. Krištolai- 
tytė, L. židonytė, Z. Ūselis, E. 
Urbaitytė, V. Vizgirda ir dauge
lis kitų.

Paroda kasdien veiks nuo 12 
v. iki 8 v. v. Ji užsidarys va
sario 22 d. Lauktina, kad paro
da bus gausiai visų lankoma.

Radijo valandėlės

Jau 35 metai kaip veikia kas 
šeštadienį, pradedant 5 v. v. 
prof. J. Stuko vedama radijo 
valandėlė — Lietuvos Atsimini
mai. žada būti gražus tų retų 
sukaktuvių paminėjimas.

Prieš penkis metus pradėjo 
veikti Laisvės Žiburių radijo va
landėlė Kezio ir jo žmonos ve
dama. Ji veikia sekmadieniais 
tarp 9-10 vai. lietuvių ir anglų 
kalba po pusvalandį.

Vasario 16 d. šventė
Lietuvos nepriklausomybės ak

to paskelbimo šventės minėjimą 
Altos vadovybė ruošia vasario 
16 d. — Franklin K. Lane mo
kyklos patalpose, Jamaica Ave.

a-

Nuotraukoje matome Illinois Lietuviu Prekybos Rūmg direktorius: sėdi iš kairės į dešinę Pagelbinio Komiteto pir
mininkas Stanley Balzekas, iždininkas Adolph Baliūnas, Nariy komiteto pirmininkas John Evans, prezidentas Ca- 

Į sirr.ir Oksas, Socialinio Bendradarbiavimo komiteto pirmininkas William Kareiva, direktorius Vyto Shukis, 1-sis 
I viceprezidentas Peter Vilkelis. Stovi iš kairės į dešinę: 2-sis viceprezidentas Bruno Klemka, 3-sis viceprezidentas

torius Bruno Gramont, Programos Komiteto pirmininkas Stanley Balzekas, Jr., direktorius Ronald Gregg. Trūksta 
direktoriaus Felikso Raudonio.

Vedybinės sukaktuvės
Sausio 31 d. įvyko ilgamečių 

Naujienų skaitytojų visuome-

IV-tos dainų šventes planai

WINNIPEG, Man. - “...Da
bartinės mūsų naujienos — žino
ma, blogos. Mirė agr. Jonas Ma
linauskas, buvęs ilgametis Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas ir tarnavęs Winnipeg© mie
sto zoologijos sode per 15 metų. 
Mirė staiga. Sausio 23 dieną bu
vo Baltų Federacijos parengi
mas, kur Malinauskas dalyvavo, 
buvo linksmas, judrus, nenujaus
damas, kad tai paskutinis jo gy
venimo vakaras. Vakarui jau 
baigiantis bešokant paskutinį šo
kį staiga sukrito netekęs sąmo
nės ir mirė vos nuvežtas į ligo
ninę.

Pora dienų vėliau irgi staiga, 
širdies liga, mirė Winnipege pla
čiai žinomas, buvęs veiklus Kos
tas Pranevičius; jis jau kurį lai
ką negalavo. Taigi, mūsų ne
gausi kolonija sparčiai mažėja... 
Bet jums, tikiu Kostas Strikai-

tis smulkiau ir plačiau parašys.
Oras šiomis dienomis pas mus

tiek pagedo, kad Portage la 
Preirie speigas su vėju siekė 65 
laipsnių žemiau nulio, tad ne
buvo įmanoma nei į laidotuves 
nuvažiuoti. Jei nesušalsime, gal 
ši tą dar parašysiu.

Jūsų P. L.

Komitefps kun. Lawlor 
išrinkti

Marquette Parke sudarytas 
komitetas kun. Frances Law
lor išrinkti 15 war do alderma- 
nu. šių metų sausio 27 d. Įvy
kusiame susirinkime komiteto 
pirmininku išrinktas Balys 
Brazdžionis, o vicepirminin
ku Juozas Bagdžius, Sekreto
rius Antanas Stakėnas, kasi
ninkas Antanas Stankus, o pro 
paganda — Stasys Patlaba.

Komiteto nariais yra B. Lin
kus, A. Gulbinskas, A. Ūselis, 
Ch. Sable, A. iPaužudienė, J. 
Sasnauskienė ir A. Vaičiulienė. 
Komiteto nariai dirbs, kad bū 
tų išrinktas kun. Lawlor Chi
cagos aldermanu.

Stasys Patlaba

čių priėmimo komisija, kurio
je sutiko dalyvauti adv. P. 
Žumhakis, A. Vengris, B. Brie
dienė,5—P. žibicnė ir N. Veng
rienė. A. P.zuos svečių susodinimą ir bi

lietų platinimą, šventės proga 
bus išleistas leidinys, kurio re 
daguoti pakviestas Stasys Dau 
nys. Leidinį administruoja 
Andrius Juškevičius. Choris
tų ir svečių priėmimu ir nak
vynėmis rūpinsis Stepas Ingau 
nis. Jam teks organizuoti cho
ristų pristatymą į Vykdomojo 
komiteto būstinę Jaunimo Cen
tre. Chorų globa rūpinsis, 
bendradarbiaudama su regis
tracijos ir nakvynių komisijo
mis, Salomėja Endrijonienė, 
o pirmąją pagalbą salėje orga
nizuos dr. Vytautas Tauras.

Yra sudaryta ir garbės sve

tragiškas Simo Kudirkos šuolis nininkų Spūdžių 40 metų vedy- 
į laisvę bei Vytauto Simokaičio binio gyvenimo sukaktuvių pa
ir jo žmonos skaudus likimas dėl minėjimas. Susirinko gražus 
laisvės troškulio išjudino JAV (Spūdžių giminių ir bičiulių bū- 
gyvenančius lietuvius, kurie įvai- rehs .Giminės atvyko net iš Pen- 
riose vietose ta proga suruošė silvanijos valstijos.
demonstracijas. Spėtina, kad tų ; gausaus valgių stalo sve- 
Įvykių paveikti lietuviai atsi-'ciai ne tik užkandomis vaiši- 
lankys į šių meti) Lietuvos ne-1 nosi, bet ir pašnekesiais, atsimi- 
priklausomybės akto paskelbi-' nimais dalinosi. Spūdžiai yra bu
mo minėjimą gausiau negu bet v°j§ nūdienėje Lietuvoje, tai iš 
kada. Franklin -K. Lane mo- to atsilankymo dar Įspūdžiais 
kyklos salėje gali tilpti iki pus-: Wni ir turi ką papasakoti, 
antro tūkstančio žmonių. Taigi,] - Be fo> ta prQga vejk visi atsi_ 
spūsties nebus. Minėjimo pro- ūkusieji tarė žodi, įvertindami 
grama taip sutvarkoma, kad ji Spūdžiu visuomeninį veikimą, 
kartu'su pranešimais užtruktų tiek seniau savo buvusioje pro- 
neilgiau pustrečios valandos. fesijoje ir ' dabar bendrame lie- 
—;-------- —------------------------------ tuvių gyvenime. Gerb. Spūdis,

kaip ir jo žmona Spūdienė, yra 
SLA uolūs nariai, dalyvauja Lie
tuvių' Darbininkų draugijoje, 
kurios pirmininke yra Br. Spū- 

■’ dienė. Ji taip pat socialdemo
kratams jau daugelį metų at
stovauja Balfe ir Alte. Tai re- 

- ta -moteris, - taip -plačiai Įsijun
gusi Į' savo tautiečių visuome
ninį gyvenimą.

| į' Svečių pranešimuose taip pat 
J buvo šnektelta ir apie tuos di- 
jdžiuosius Įvykius, kaip Simo Ku
dirkos ir V. Simokaičio likimą, 
o taip pat paliestas jaunimo ir 

1 senimo klausimas. Kaip kas su
abejojo ar naujakuriai ir naujo- 

i ji karta tiek nuveiks lietuvybės 
: išsilaikymui ir jos atsparumo 
tgrūdimųi, kaip senoji, jau mirš
tanti čia lietuviu karta. Svečiu 
tarpe buvo antros ir net tre
čios kartos jaunesnių ir senes
nių. Buvo pastebėta, kad štai 
dabar jau esama tokių antros 
kartos lietuvių, kurie nors ir 
mokslus eina, bet jau vengia sa
vo gimtos kalbos. Neabejotina, 
kad Amerikos senos kartos jau 
išmirusių ir dar gyvų lietuvy
bei nuveikti darbai nėra tinka
mai įvertinti nei pilnai aprašy- 
t, todėl kaip kas lengvapėdiškai 
daro senai kartai priekaištus, 
būk ji neišsaugojo savo jauni
mo.

Visų buvusių pasisakymų čia 
neišpasakosi. Savo pasisaky
mais pasireiškė šie: unijų vei
kėjas, dabar pensininkas Za- 
vadkas ir jo žmona, Jokūbaitis, 
Raunorienė, žurnalistės: Laba
nauskaitė ir Narkeliūnaitė, Če
paitis, adv. St. Bredis, Galinienė, 
Galinis, Lasickas, žaliaduonis,

antro tūkstančio žmonių. Taigi,

neilgiau pustrečios valandos.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA įi

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą ^Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitą. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus Įdomu prisiminti senus, laiii 
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės- šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas f į. atsimena ir pa- , 
žinojo, o naujiesiemsį ateiviams, ’ jąujiimin,^j^isytojcl.A. | 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjųrišė|vių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta,: ideologine veikla.- įj .t;k

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido' Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dot ■ . ; N . .. b . į; ■. .«

GAUNAMA “NAUJIENŲ* ADMINISTRACIJOJE

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų siekį - 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoia. 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu: 1
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato. 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

kinys. 95 psl. $2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 nsl. $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lvrikos eilės. 105 psl. $2.00
8. Anatoli i us Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

psl.

rin-

169

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė. BE TAVĘS. Poeziia, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 nsl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl, $3.00.
16 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ. 5-ii lyrikos knyga. 152 nsl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl.. $1.00. e b
18 Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19 Eugeniius Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės 70 psl.. $1.00.
20’ Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 8p psl. $2.50.
21 Alfonsas Tvruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 1") psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 Dsi. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 nsl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami isicvti šias ar kitas knveas. prašome atsilankvti Į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608
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iš žinomų, patyrusiij 
Vicepirmininkai yra 

Rėklaitis, 
Stanley

Petras Ar- 
Balzekas, Jr. 
Kiti komiteto 

Grėbliūnas, 
Jonas Jurkū-

Dr. Gediminas Balukas sau
sio 29 d. sukvietė spaudos ir ra
dijo atstovus i savo namus ir 
pristatė jiems IV-tosios JAV ir 
Kanados Dainų šventės rengė
jus.

Tienančios . vasaros, liepos 
4 — Amerikos Nepriklausomy
bės dieną, visi lietuviai pra
šomi atsiminti dainų šventę. 
Organizacijos prašomos 
rengti piknikų ar išvykų, 
nimas prašomas neruošti 
vykių, visi meškeriotojai,
togautojai kviečiami tą dieną 
vykti į Čikagos Amfiteatrą ir 
dalyvauti dainų šventėje.

Vykdomasis šventės komite
tas, be pirm. dr. G Baluko su
darytas 
veikėjų. 
Antanas 
monas,
Jonas Paštukas. 
nariai: Vincas 
Kostas Dočkus, 
iras, Jonas Vaičiūnas ir kun.
Jonas Kubilius, S. J„ kuris at
stovauja Kanados LB.

Šalia Vykdomojo komiteto 
yra visa eilė svarbių komisijų. 
Muzikinei k. vadovauja muzi
kas P, Armonas, salės dekora
vimu rūpinasi dail. Adolfas 
Valeška, registraciją tvarko 
J. Paštukas. Albertas Vengris 
tvarko svarbų lėšų klausimą. 
Jo vadovaujama komisija rinks 
aukas, pardavinės ložų bilie
tus ir šventės leidinio skelbi
mų puslapius. Jam teks glau
džiai dirbti su iždininku K. 
Dočkum.

Amfiteatro salės tvarką pri
žiūrės vidaus tvarkos komisi
ja, vadovaujama Vytenio ši
lo. Ji tikrins bilietus, rūpin
sis choristų vežiojimu ir pub
likos priėmimu. Informacijos 
lietuviams komisijai vadovau
ja S. Džiugas, o informuoti 
amerikiečius sutiko Stanley 
Balzekas Jr.

Bilietų komisiją tvarko Al
bertas Kerelis, kuris organi-

Šateikienė, Akelaitienė, Dauno- 
kienė ir kiti.

Sumaniai, gražiai tuos pašne
kėsiąs pravedė SLA žymioji vei
kėja, E. Mikužytė.

šeimininkavo darbščiosios Ake 
laitienė ir M. Vasilka. J. V.

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkc*e

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
nasauliėtiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti Čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ (STORUOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL. 60608.

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Pas mus taupomi Jūsų pinigai atlieka du 
didėlius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimu*. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

. Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000.-ORMORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO .: 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metai* TeL 421-3070

Įitalgo* pietų om kiemas automobiliam* paatatytl

= SAVE AT

^Mutual Federal! 
Savings and Loan

INSURED
PER ANNUM

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

PASSBOOK 
ACCOUNT 

PER ANNUM = 

Paid and 
Compounded

ANNIVERSARYOFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.K,

Thursday, 9 A.M. to R P.M.
Saturday, 9 A.1L to 1 P.M.

No B..l.n, Tr.n„t« on W.dn.rf., ^QW INSURED TO $20,000
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Amerikiečiai vėl pasiekė Mėnulį
Vakar vakare Amerikos astronautai Alan Shepard ir 

Edgar D. Mitchell, pasisukinėję Mėnulio orbitoje, įlipo 
į erdvėlaivį Antares, viską užsidarinėjo, užsisukinėjo, o 
apie 11 valandą vakaro jau atsiskyrė nuo erdvėlaivio, at- 
nešusio visus tris astronautus į Mėnulio orbitą. Astro
nautas Stuart A. Roosa liko erdvėlaivyje Kitty Hawk, kad 
galėtų skrieti 70 mylių aukštumoje, o į Antares sulipę 
jau anksčiau minėti du astronautai, apskridę kelis ratus 
aplinkui Mėnulį ir parinkę nurodytą nusileidimo vietą, 
šiandien trečią valandą ryto pradėjo leistis žemyn.

Šios kelionės pradžia buvo nelaiminga. Netikėtai at
plaukęs debesys su lietumi sutrukdė Apollo 14 pakilimą į 
erdves. Teko pralaukti 40 minučių, kol buvo išlytas lie
tus ir tarp debesų atsiradęs plyšys leido be pavojaus Apol
lo 14-tam pakilti į erdvę. Astronautai pavėlavo, bet jie 
laimingai pakilo į erdvę, atsipalaiduodami nuo dviejų 
pačių sunkiausių Apollo 14-to dalių. Turėjo daug rūpes
čių, kai Kitty Hawk, kuriame yra svarbiausi skridimo 
įrankiai ir astronautai,' iš raketos priešakio perėjo į už
pakalį, bet negalėjo tinkamai susijungti. Pasakišku grei
čiu skriedami, astronautai nutaikydavo Kitty Hawk į 
skirtą vietą, bet geležiniai dantys neužsikabindavo. Tik
tai šeštas bandymas jiems pavyko. Penktadienį viena di
delė baterija negamino reikiamo kiekio elektros. Bet ir 
šis reikalas žemėje esančių specialistų nurodymu buvo 
pataisytas. Tada nutarta tęsti kelionę ir leistis Mėnulio 
paviršiuje. ....

Kliūtys buvo didelės, bet visos buvo nugalėtos. Apol
lo 14-tas, pasileidęs tiesiu keliu, smarkiau skriejo ir pa
vijo Žemėje prarastas 40 minučnų. Astronautams buvo la
bai svarbu pasiekti Fra Mauro pašlaites apskaičiuotu lai
ku, kad Saulė galėtų apšviesti jiems nelygų Mėnulio pavir
šių, o šviesos šešėliai padėtų tikslioje vietoje nusileisti. 
Kelionė labai sudėtinga ir naujų kliūčių dar gali atsiras
ti, bet reikia turėti vilties, kad jos visos bus nugalėtos ir 
astronautai laimingai sugrįš, parveždami mokslinin
kams dar daugiau Mėnulio paviršiaus medžiagos.

Visi Amerikos lietuviai atidžiai seka šią Amerikos 
astronautų kelionę į erdves, nes kiekvienas prie šios 400 
milijonų dolerių kelionės esame prisidėję. Visi dirbame, 
mokame šios kelionės išlaidas ir džiaugiamės,* kad gali
me būti šios jdidelės erdvės tyrinėjimo programos 
liudininkai.

Prieš keletą dienų Naujie
nose vedamuoju buvo “pa
gerbtas” rašytojas Jonas Mar
cinkevičius, jo mirties sukak
tuvių proga. Tai viena meda
lio pusė ir kiek tirštu tepalu 
nutepta, žmogaus mirties me
tinių proga tebus leista tarti 
keletą žodžių šias eilutes ra
šančiam,, Joną Marcinkevičių 
pažinusiam per eilę metų ir 
blaivų ir neišsipagiriojusį, ir 
varge ir džiaugsme.

Jono Marcinkevičiaus kaip 
rašytojo kelias ir dienos buvo 
labai sunkios, daug ką pradė
jom nuo raidės ir vinies. Lie
tuvių literatūros kūrinius, kaip 
vieno didžiųjų ramsčių kultū
ros ugdyme, buvo labai ir la
bai sunkus, net tragiškas. Koks 
bebuvęs, nepriklausomybės 
metuose rašytojas, poetas ga
lėjo rašyti daugiau ar mažiau 
laisvai, bet duonos ir kepurės 
įsigijimas neapleido, nors ir 
gerai plunksną valdant. Ir jau 
parašytą reikėjo kur nors, kaip 
nors atspausdinti, gal ir šio
kio tokio atlyginimo tikėtis.
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KOVO 1 D.
Prabėgo žiema kariuomenėje. Naujo

kų apmokymas jau kaip ir baigėsi. Būri
ninkas mums sakė, kad šio mėnesio 3 ir 4 
dienomis bus egzaminai.

Esu dabar kryžkelėje. Kur pasuksiu: į 
radijo kuopą, ar į telefono - telegrafo kuo
pą? Nuo paties žmogaus viskas priklausy
ti turėtų. Jeigu nenorėjau radijo kuopoje 
likti, tai ir turėjau kreipti viską taip, kad 
joje nelikčiau. Tai padaryti buvo įmano
ma. Reikėjo tik pasiryžti tvirtai ir vyriš
kai. Negerai, negerai, kad savo gyvenimo 
pats nebevaldau, pats nebekreipiu. Snau
duliui buvau pasidavęs, tam nelemtajam 
“kaip bus taip bus gerai ”. Turėjau steng
tis nepriimti “klausos”. Negerai, kada 
žmogus nepakreipia gyvenimo savo paties 
apgalvota kryptimi, o leidžiasi likimo 
bangų nešamas. Dabar jau per vėlu. Bus 
tik pamoka ateičiai.

Pasiseks gal šiandien mums plungiš
kiams naujokams nusifotografuoti. įdo
mus supuolimas. Ryšių batalione esame 
keturi 
esame 
vienas 
matyt,
tys nežinodami kodėl, o aš turėjau aiškiai 
apgalvotą tikslą.

Ant turniko neužsiverčiu. Dabar skau
da ranka. Po kiekvieno pasitampymo ant

plungiškiai naujokai, ir visi keturi 
savanoriai. Bet iš tų keturių tik aš 
nesigailiu Į kariuomenę stojęs. Jie, 
ėjo | naujokų ėmimo komisiją pa

maldų namai; V. Sruogienės: 
Moterų teisių klausimu ir kt.

Toliau seka redaktoriaus gau
ti asmeniški laiškai (in exten- 
so); “Mūsų (tai yra liaudininkų- 
varpininkų) mirusieji” — prel. 
M. Krupavičius, Radauskas ir 
Jonynas; Jono Kardelio atsimi
nimai ir Šmulkščio gyvenimo pa
maivos. Atleis, pagaliau nesvar
bu, kad ne visą turinį kopijuoju, 
mat, paminėjimui tatai nepriva
loma.

Pamaivose Sėjos redaktorius 
pamoko Naujienas, kaip reikia 
minėti jo redaguojamą Sėją, ir 
sumini visas praeitame pami
nėjime neminėtas Sėjos turinio 
smulkmenas.

Exegi monumentum aere 
perennio, rašė kadaise didis ro
mėnų poetas sau pašvęstoje apo
teozėje. Išjungus tą savęs ado
racijos tendenciją, Sėjoje yra 
vertingos skaityti lektūros.

rašydami, piešdami, taip ir 
Jonas Marcinkevičius, duonai 
kasdieninei, galų gale dursty 
mu galo su galais rašė tada, 
kai kiti ilsėjosi ar buvo gudrūs, 
užsiėmę geras kėdes prie ap
krautų stalų. J. Marcinkevi
čius visada skubėjo, pertekęs 
sodriu humoru, ue kasdieniš
ka mintimi. Tarp kitko, kai 
jam kartą pavyko prelatui 
Adomui Jakštui — Dambraus
kui parduoti krūvą popierių, 
vos su keliais puslapiais roma
no “Kražiųi skerdynės”, prela
tas tarėsi apgautas, o Marcin
kevičius “Božegraikos” resto
rane vaišindamas draugus, 
pasakė: “Nuo Vytauto ir Jo
gailos krikšto marškinių iki 
prelato Dambrausko — šv. 
Kazimiero draugijos avanso už 
rašalinėje tebesančias “Kražių 
skerdynes” niekad taip gerai 
nebuvo sunaudoti petrapini- 
giai, kaip šį vakarą”. Ir tėškė 
ant “Božegraikos” restorano 
stalo penkis šimtus litų išger
tuvėms.

Kad ir pavėluotai, 
cinkevičius “Kražių 
nes” parašė, ir tai 
tvirčiausių kūrinių.

Jonas Marcinkevičius buvo 
plataus mosto, tiesaus žodžio 
rašytojas, ne vieną padaręs 
priešu tuo platumu, atvirumu 
užkliudydamas kokią viduti
nybę, karjeristą, davatką. Gal 
kai kas tame ir įžiūrėjo lengvą 
būdą — lengvą plunksną, sto
ką erudicijos.

Ir Kremliaus vergiją, Lietu
vos kančias J. Marcinkevičius 
pergyveno daug jaučiančio, 
daug kentėjusio supratimu ir 
širdimi. Apie tai yra davinių, 
bet kolei kas gal palikti ryt
dienai. Lietuvių literatūroj 
Jonas Marcinkevičius užima at. 
sakingą ir tvirtą vietą. Ateitis 
mokės išsamiau vertinti.

RAPOLAS DAUKŠA iMarcmkeviČius, savanoris Lie- 
Ituvos kariuomenėj, būdamas 
| kuopos raštininku ėmęs šnipi
nėti lenkams, aplamai — Lie
tuvos priešams. Du kartu pra
šauta iš armotos į žvirblį: ko
kias žinias kuopos raštininkas 
gali Lietuvos priešui perduo
ti? Ir dar tuo būdu... įsigyti 
pinigų. Kiek ir kas galėjo mo
kėti kuopos raštininkui už jo 
žinias?

Buvo kiek romantiškiau. 
Būdamas kuopos raštininku, J„ 
Marcinkevičius suartėjo su pa
gyvenusia dvarininke, kuri 
talkininkavo lenkams. Reik’’a 
manyti, ponia rinko žinias kur 
kas platesniu mastu; aišku, 
prasivertė poniai ir kuopos 
raštininko žinios. J. Marcin
kevičius buvo stotus kavalie
rius, mokėjęs ir prie pečiaus ir 
prie svečio patraukti ir gan ge
ros ponios akis.

Ponia buvo patraukta atsa
komybėn.

J. Marcinkevičius, ponios 
bendrininkas karo lauko teis
mo buvo nubaustas mirties 
bausme už šnipinėjimą. Kaip 
nepilnametis — paliktas kalė
jime iki gyvos galvos. Vėliau, 
po dešimties metų, Vaižganto 
ir kitų rašytojų prašymu J. 
Marcinkevičių amnestavo.

Čia reikia atiduoti pagarbą 
Lietuvos kalėjimui, — palygi
nant, buvo geras kalėjimas, 
nes leido žmogui skaityti, mo
kytis. Taip ir mūsų politiniai 
kaliniai, pusiau ironiškai, Lie
tuvos kalėjimą vadino “sun
kaus darbo akademija”. Nau
jienos lengvu pasisakymu pa
brėžia Marcinkevičių buvus 
lengvos plunksnos rašytoju, 
bet be išprusimo, negiliu.

Kas yra lengva plunksna, 
kas yra sunki plunksna? Mū
sų laikraštijoje dažnai vienu 
patraukimu nutaria, pasmer
kia. Sunkiai rašo, pvz. val
diško dvaro odininkas Antanas 
Venclova. Jis vra akademikas. 
Kas jį pažįsta, pasakys, kad 
tai eruditas. Sunkiai ir daug 
jis rašo. Bet kai Dievas talen
to trupinius šluostė nuo stalo, 
tai, matyt, Antaną Venclovą 
aplenkė. Talentas ir be erudi
cijos gali kartais sužibėti kury 
boję, erudicija be talento pvz. 
Venclovos atveju, yra 
Venclovos bet ir krašto 
mė...

Jonas Marcinkevičius 
gana didelį žinių bagažą v 
norit, savotiškas eruditas. Di- ka. Turinyje: V. Čižiūno: Tau
tietis smalsumas, mokėjimas 
pastebėti ir suprasti, laki vaiz
duotė gal ir buvo tai, ką nori
ma krikštyti lengva plunksna. 
Kaip ir daugelis Lietuvos ra-

Taigi, tikėtis. Daug kas ir be 
kepurės ir be pusryčių, be va
karienės rašė. Rašė, gal ne 
tiek atpildo — duonos ar ke
purės įsigyti užsimanęs, kiek 
rašė, kad reikėjo rašyti. Net 
— negalėjo nerašyti. Tai va
dinkit kūrybos troškuliu, va
lia būti tuo, kuo negali nebū
ti.

Tai kiek per toli į lankas, 
Prie kurių tektų priskirti Ja
ną Marcinkevičių: ar prie tų, 
kurie tikisi raštu įsigyti duoną 
ir kepurę ar rašė, kad negalė
jo nerašyti?

Ir taip ir ne.
Jonas Marcinkevičius pasi

rodė talentingu rašytoju pro 
kalėjimo duris, parašęs “Su
kaustytus latrus”. Tai daug 
žaliavos (kaip ir daugelio mū
sų varganoj literatūros kūry
boj), bet kas mokėjo skaityti 
ir nutuokti ką skaito, tasai 
“Sukaustytų latrų” rašytoją — 
talentą ir be akinių surado.

Paminėjus kalėjimą, dera 
pastebėti: Naujienos kiek sa
vaip nukalba, girdi, Jonas

Mums dar maloniau, kad keli lietuviai mokslininkai 
ne tik savo žinias ir darbą įdėjo šiai kelionei planuoti ir 
paruošti, bet jie dar ir šiandien seka kiekvieną Apollo 
14-to judesį. Jie seks Kitty Hawk ir Antares judesius 
Mėnulio erdvėje ir pačiame jo paviršiuje. Visi Amerikos 
lietuviai noriai leidžia savo vaikus į mokslus. Jie džiau
giasi, kad keli jų sūnūs buvo pakviesti ne tik dirbti, bet 
ir planuoti šį erdvių tyrinėjimą.

Lietuviai geriau žino, negu amerikiečiai, kad rusai 
šiose erdvių lenktynėse labai norėjo ir nori dalyvauti. 
Jie pramoko kelių svarų raketas nusviesti į Mėnulį, o 
gal ir į kitus dangaus kūnus, bet iki šio meto rusai ne
sugebėjo pastatyti tokio erdvėlaivio, kuris nuneštų as
tronautus į Mėnulį ir parneštų juos atgal į žemę. Sovie
tų astronautai dešimtis kartų sukinėjosi aplinkui Žemę, 
bet nuo Žemės atitrūkti jie nesugebėjo. Nesugebėjo to
dėl, kad jų mokslininkai nepajėgė padaryti reikalingų 
apskaičiavimų; jie nepasistatė skubiems apskaičiavi
mams reikalingų modernių mašinų.

Erdvių tyrinėjimams rusai išleidžia dideles sumas 
pinigų, bet tas reikalo pirmyn nepastumiaį Pinigų neuž
tenka. Reikia pajėgti į darbą įkinkyti mokslininkus. Moks
lininkams reikia leisti kylančias problemas laisvai ap
tarti, tuo tarpu komunistinė sistema tokios laisvės duoti 
negali. Sovietų valdžia mokslininkus, matematikus ki
ša į kalėjimus, skandina upėse. Sunku mokslininkams 
rusams dirbti savo darbą, bet rusų okupuotoj Lietuvoj 
dar sunkiau yra mokslininkams lietuviams.

Amerikos lietuviai daugiau prisideda prie šių dienų 
mokslo pažangos, negu Lietuvoje likusieji. Rusai lietu
viams mokslininkams neleidžia dirbti savo srityse, tuo 
tarpu amerikiečiai kviečia į darbą kiekvieną pajėgesnį

ne tik 
nelai-

turėjo 
— jei

J. Mar- 
skerdy- 

vienas jo

Atsiųsta paminėti
AUTOAPOTEOZĖ

SĖJA, 1970—4*. Liudviko (se
niau Liūdo) Šmulkščio redaguo
jamas tautinės demokratinės 
minties laikraštis (grąžinta iš 
paskutinio į pirmąjį puslapį), 
XVIII metai, gautas 1971 m. va
sario 2 d., 60 puslapių su vir
šelyje kelinti metai Vilniuje re
montuojamos šventos Onos baž
nytėlės pasparomis apstatyto 
kampinio bokštelio foto nuotrau-

ta karuselėje; K. Ališausko: Lie
tuvos kariuomenės' pirmosios 
dienos; K. Karvelio-: Okupuotoji 
Lietuva SSSR gyventojų sura- 

.................. - - - - - ,xx«šymo statistikoje; V. žilinskai- 
ir gabesnį lietuvį. Lietuviai prisidėjo ir prie sėkmingos!Rytojų, poetų, dailininkų prie tės (Vilniaus feljetonistės): Ka- 
Apollo 14-tos kelionės į Mėnulį. .šokiais, atkaklumu grūmėsi ruselė; A. Barčiaus:: Vilniaus

įrankių, skauda dešinės rankos muskulas. 
Kartais atrodo, kad gimnastikos tegaliu 
padaryti tiek, kiek ir namuose padaryti 
galėjau. Bet taip nėra. Esu čia išsimankš- 
tinęs daugiau. Gal kuomet grįžęs Į Plungę 
galėsiu parodyti kitiems ką galįs. Nerimta 
yra svajonė pasirodyti, bet deja, tai bene 
pati didžiausia mano svajonė. O svajoti 
daug laiko yra skutant bulves. Gražios yra 
visos mano svajonės, bet dar gražiau būtų, 
kad jos tikrenybe virstų.

Kaip susiklostys tolimesnis mano liki
mas kariuomenėje? Kurioje kuopoje lik
siu? Ir kokia bus mano ateitis? Klaustu
kas toks didelis, kad galvoje netelpa, gal
vą plėšia.

KOVO 4 D.

Buvo kiek atšilusi, o dabar ir vėl šalta. 
Sninga beveik kasdien. Gerai, jeigu šven
tą rytą pasnigusi yra. Tada nebėra patik
rinimo. Vieloj patikrinimo einame sniego 
kasti. O kai nėra patikrinimo, nebėra nė 
bausmių.

Šiandien buvo pionierių jaunų karei
vių priesaika. Turės ir mūsų greitai būti. 
Po priesaikos gal pasikeis gyvenimas. Da
bar, nors negaliu pasakyti, kad sunku bū
tų, yra jau atsibodę.

Vis jaučiu kažkokį nerimą, vis kažko 
laukiu. O ko begaliu sulaukti? Juk ir vi
sas gyvenimas, jeigu žmoniškas, negalės 
būti įvairesnis ir margesnis už dabartinį. 
Gal tas nerimas kyla iš didelio namų ilge
sio.

Praeitą sekmadienį gražią filmą ma
čiau. “Baltasis aras” ji vadinosi. Viskas

vyko Alpių kalnuose. Matosi, kad man vą kraipė iš nustebimo. Tur būt galvoja 
į patinka jaudinančios filmos. Ne pasibu- * į mokomą kuopą skirti.

čiavimais ir glamonėjimais jaudinančios, 
ne lytinius jausmus erzinančios, o jaudi- * 
nančios žiaurumu ir padėties sunkumu. 
Tik praeitą rudenį Klaipėdoje, kai vieną 
savaitę pas brolį gyvenau, temačiau fil
mą gražesnę už šitą. Ten filmą vadinosi 
“Atlantic“, ir buvo apie “Titaniko” laivo 
skendima.

Beveik kiekvieną sekmadienį į. kiną , 
cinu. Skyrininkas žadėjo iš viso skyriaus 
tik mane vieną teišleisti.

KOVO 12 D.
Egzaminai. Seniai bebuvau egzaminus 

laikęs. Jau devyni metai, kaip paskutinį 
kartą laikiau iš trečiosios klasės į ketvirtą
ją. Bet čia kitokie egzaminai. Čia nesvar
bu, kaip išlaikysi — eilinio laipsni vistiek 
gausi, čia ne mes atsakysime už nemokė
jimą — atsakys mūsų mokytojai. Tai jų 
egzaminai, mūsų puskarininkių, tik mū
sų burnomis atsakinėjami.

Vakar klausinėjo iš statutų ir bendrojo 
švietimo, šiandien klausinėja apie telefo
ną. Vakar palikau nepaklaustas, kaip 
bus šiandien? Nebijau, viską moku.

Kasdien į egzaminus ateina bataliono 
vadas ir visų kuopų vadai, žinoma, vi
suomet yra ir mūsų kasdieniniai jau nusi
bodę vyresnieji leitenantai — Sirvydas su 
Stosi ūmi.

Vakar egzaminų metu būrininkas tei
ravosi mane, kiek aš esu baigęs. Du kar
tu klausė, ir atrodė, kad nenorėjo patikė
ti, kad aš tris klases esu baigęs. Net gal-

Mano lovą vakar išnešė iš klasės. Bai
gėsi miegojimas atskirai Po egzaminų į 
savo kuopą išsikelsiu. Perkūnas žino, kaip 
ten bebus.

Velykos jau visai čia pat Laikas pra
dėti rūpintis, kaip nors parvažiuoti namo. 
Turiu dar namo parvažiuoti prieš išvykda
mas į mokomą kuopą.

Įdomu būtų dabar kelias savaites pagy
venti namuose. Pavaikščiočiau po Plungę, 
nueičiau į vakarėlį, susitikčiau su pažįsta
mais. Į Plungę eidamas vėl su civiliais 
drabužiais apsirengčiau...

Bet kaip iš tikrųjų kas bus, parodys 
tik ateitis. O dabar esu priverstas gyventi 
dabartimi, nors įdomia, bet neraminan
čia, vis kažkokį ilgesį ir laukimą kelian
čia.

Malonu yra skaityti Stasio laišką. Pap
rastai ir smulkmeniškai nupiešia jis te
nykštį gyvenimą, šaulių veikimą, visas 
naujienas iš Plungės, Užupių ir Kėkštų. 
Jo laiškas nukelia mane į namiškių tarpą, 
ir nebeilgu pasidaro. Nors trumpą valan
dėlę su namiškiais pagyvenu ir kareivišką 
gyvenimą užmirštu.

Vakar gavome po keturias knygeles do
vanai.

KOVO 16 D.
šventės ir šventės. Įdomus gy venimas 

prasidėjo, šiandien ypatinga šventė trrums 
— mūsų priesaikos diena. Jau tikrai ne
darbo diena šiandien. O patikrinimų ne-
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Naujas tomas 
kalbos žodyno

Vilniuje išleistas “Lietuvhj 
Kalbos Žodyno” aštuntasis to
mas. Jis apima žodžius: melū- 
da — ožvilnis. šį tomą “Tieso
je” (sausio 8) vertindama Sofi
ja Kėzytė, pažymėjo, kad kren
ta į akis šiame tome daug liau
dies šnekamosios kalbos žodžių, 
be to, nemaža sudėtingos sema- 
tikos žodžių. Esama gausiai ve
dinių su priešdėliais ne — ir 
nuo —. Kai kurie žodžiai turi 
labai daug variantų, pvz. vien 
tik mergaitei pavadinti jų yra 
per 50.

šio tomo neigiami bruožai: 
pasitaiko netikslūs žodžio reikš
mės aiškinimai, redagavimo ne
vienodumas, apsirikimai, korek
tūros klaidos. Dabar baigiama 
redaguoti 9-sis ir redaguojamas 
10-sis tomai. (E)

today’s FUNNY

Hffid arII 
l#E5TLE55i 
■Uiti churcB 
IB ARE IB

Thanx to 
Marilyn Moseato 
Brilliant; Ohio

© 1900 ly NBA,

Today's FUNNY vHl pay $1.00 foe 
each original "fimny* used. Send gags 
to: Today's FUNNY, 1200 West Third 
St, Ctereland, Ohio 441IX

bėra jau seniai. Egzaminų laikas irgi kąip 
šventės buvo, nes tomis dienomis buvo tik 
simuliacija.

Dabar visi rašosi “leidžiamus”. ; 
visus išleisti. Aš nesiprašysiu. Už 
sisveikinimą būrininkas nubaudė 
neišeiti priesaikos dieną. O ir pats 
kažinkuomet pasižadėjęs, kad, kol 
nis puskarininkis Špokevičius bus 
būrininku, į miestą nesiprašyti. Jis sakė 
vieną kartą: kas mokysis gerai, išeis į 
miestą. Aš gerai mokiausi. O kai vieną vie
nintelį kartą pasiprašiau, neleido. Antrą 
kartą nebeprašysiu.

šiandien bus tikrai įdomi diena. Su or
kestru eisime į bažnyčią. Ir, bendrai, gy
venimas dabar kitokesnis turės prasidėti. 
Gal sunkesnis jis bus, bet bus įdomesnis.

Kažin, kaip praleisiu vasarą kariuo
menėje? Nors ir sakė būrininkas, kad į 
mokomą kuopą paskirtas būsiu, bet per
daug pasitikėti tuo jo pasakymu negaliu. 
Didžiausia kliūtis man į mokomą kuopą 
patekti yra tai, kad neužsiverčiu ant tur
niko.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo

Žadėjo 
\ nepa- 

mane 
buvau 
vyres- 
mano

I



DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-322$

Rezid. tel«f4 WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryte, 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

Rez. t«L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Lelef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
u k tai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7*7868

A. A. JUOZAS ŠIPAILA
Negailestinga mirtis sausio 

14 <L išskyrė iš gyvųjų tarpo 
a. a. Juozą šipailą, kuris gyve
no Marquette Parke, 6522 So. 
Rockwell St. Jis gyveno su 
žmona Petronėle Laurinaityte 
savo namuose. Abu kilę iš Ru
džių kaimo, Būblelių vaisė., 
Šakių apskrities. Mirė sulau
kęs 66 metus amžiaus. Jis visą 
laiką gyveno Chicago j e ir dir
bo Sears and Roebuck kompa
nijoje.

Paliko žmona Petronėlė, 
duktė Salomėja Astrauskienė

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
‘ 2434 WEST 71st STREET

Ofisas: HEmlock 4-5849 
Rezidu 388-2233

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA
2/09 W. Oist STREET

Tel.; GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—L t—9, antrai, penkt. 1U—4, ir 

sestai 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET '
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštadL uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telete GArden 3-7278

Ofiso tėte HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
s. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

____ pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef4 HEmlock 4-2123
Rezid. tehf.: Glbson 8-6195

Priima ligon<us pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

----------- SKJHTTIIASDO------------ i

NAUJIENAI
--------- 4B TEMTI MJ.TB—-—*

Lietuvai taipgi r penfaoda 
ir progas sužino faktu per

NAUJIENAS

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GRAD1NSKAS
SPALVOTA TV 

TIK $189,95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1W3

LIETUVI, EIK RAS LIETUVI!

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

FERKRAUSTTMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

- - ■ ..

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. JL

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį-ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

su vyru Antanu ir šeima — Jo 
nu ir Jūrate, svainė Juzė Ta- 
kulinskienė su vyru Juozu, o 
Lietuvoje 4 seserys, ir du bro
liai. Kūnas buvo pašarvotas 
Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Ave.. Laidotuvės įvy
ko sausio 18 d. Atsisveikinimo 
kalbą pasakė kaimynas iš Lie
tuvos A. Gintneris, apibūdin
damas velionį ir jo atliktus 
darbus, paryškindamas žmo
gaus paskirtį ir likimą.

Po religinių apeigų kūnas iš 
koplyčios guvo atlydėtas į Šv. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kur gedulingas pa
maldas ir pamokslą pasakė 
knu. J. Kuzinskas. Vėliau ve
lionis buvo nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. Dalyvavo 
apie 50 mašinų ir 100 dalyvių. 
Laidojimas įvyko prie atviros 
duobės, pagal lietuvių papro
čius.

Užkandžiai įvyko Jz. Račiū
no salėje.

A. a. Juozas šipaiia Lietuvo
je buvo stambaus ūkininko sū 
nūs. Gyveno netoli Kudirkos 
Naumiesčio ir vertėsi amatu.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mfle- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Every year we fail 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you now you can help.

Write: The President's Convrittes 
on Mentsl Retardation, 
Washington, D. C. 90001.

Raws__________________ _____ I
I

Mrirm ---------- |

City------------------------- ---------------
2 Cxte ------- —

Published as a public service in ceo^> 
•ration wWi TM Caundt

AO MAT NO. MR-41-67 
(1 column x 56 lino*)

ir broliu kehouę į rytus, kurie 
grįžo į savo gimtąjį kraštą jau 
be sveikatos.

Gaila netekus gero lietuvio 
ir kaimyno, šalpos darbų rė
mėjo, o šeimai — žmonai Pet
ronėlei mylimo vyro, dukte
riai Salomėjai tėvo ir globėjo. 
Gili užuojauta visiems, kurie 
velionį atsimena ir jo liūdi.

A. Gintneris

— Donald Janulis, respub
likonų partijos remiamas kan
didatas į aldermanus iš 18-to 
wardo, buvo pakviestas vie
šiems debatams aldermanu E. 
Hines Parkview piliečių drau
gijos susirinkime. D. Janulis 
pareiškė, kad žmonių rinktam 
atstovui nedera daryti propa
gandos dėl atliktų elementa
riausių darbų, kurie įeina j 
.tiesiogines pareigas, tuo tarpu 
darant sprendimus ir balsuo
jant miesto taryboje visai ne
kreipiant dėmesio į žmonių va
lią ir pageidavimus, ką jauna
sis kandidatas pažadėjo dary
ti..

Turėjo gražų malūną netoli 
Kejturnaujienos, prie Šakių 
plento. 1JH4 m. vasarą, viską 
palikęs, po didelių pastangų 
atsirado Bavarijoje, Rosenhei- 
mo lietuvių tremtinių stovyk
loj. Ten išgyveno penkeris me
tus. Iš ten tiesiai atvyko į Chi 
cagą. Buvo labai ramaus bū
do, švelnus, darbštus ir tau
pus. Mėgo pakalbėti apie pra
eitį, apie savo paliktas zana- 
vykiškas vietoves, žmones ir 
jų gyvenimą, o ypač savo tri
jų šeimos narių,- dviejų seserų

Dievo Karalystės 
Žinios

(Tęsinys)

11
Atstęigtosios žmonijos 

Gyvenimo Vieta — žemė
Bet Tiaikurių mintyse gali at

sirasti klausimas, Ar užteks ant 
ženiės’vietos visiems' gyviesiems 
įr prikeltiesiems 1 mili j onams 
žmonių, kurie gyveno ir mirė bė
gyje šešių tūkstančių* metų? 
Taip, mieli prieteliai. Pradinis 
Dievo tikslas buvo pripildyti že
mę sveikais, linksmais ir laimin
gais sutvėrimais, panašiais į Die-
vo veidą, vadinasi, turinčiais Die
vui panašų jausmą. tokių kaip: 
meilę, teisybę, išmintį, pasigai
lėjimą, duosnumą, geradarystę, 
ir t. p. Pasaulio žemlapiai paro
do, kad. ant žemės yra dar daug 
tuščių ir neapgy ventų rietu, ty
rų, liknų, balų ir išdžiūvusių 
vietų.

Šventasis Raštas parodo, kad 
Kristaus karaliavimo metu, 
Tūkstantmetinėje Teismo Die
noje, žemė bus gerinama, tobu
linama ir prirengiama žmogui 
gyventi, nes iš jos bus atimtas 
pradinis prakeikimas. Pasiklau
sykite, ką sako apie tai Dievo 
pranašas Izaijas, trisdešimts 
penktame savo pranašystės sky
riuje: “Apleista ir nepereinama 
šalis linksminsis, tyruma džiaug
sis ir žydės kaip rožė”. “Aš duo
siu tyrumoje kedrų, akacijų, 
myrtų ir alyvmedžių, kad risi 
kartu matytų ir suprastų, jog 
tai padarė Viešpats”.

Dar kitoje vietoje tas pats 
pranašas sako, kad riša žemė 
bus pripildyta Dievo garbės pa
žinimo, lygiai kaip vanduo den
gia juros dugną. Tuomet įvyks 
kaip pranašo pasakyta: “Viešpa
ties atpirktieji (gyvieji ir atgai
vintieji mirusieji) sugrįš ir ateis 
į Sioną (į Viešpaties Kalną, aiš
kiau pasakius. į Kristaus Kara
lystę) su gyriaus giesme: amži
na linksmybė apvainikuos jų 
galvą. Jie gaus džiaugsmo ir 
linksmybės, o skausmas ir vai
tojimas bėgs šalin”. — Izaijo 
35:10.

(Bus daugiau)
Kas domisi apie Tiesą, reika

laukite veltui Spaudos, šiuo ad
resu: L.B.S.A., 212 E. 3rd SL, 
Spring Valley, III. 61362, U.S.A.

— Stud. Jūratė Jakštytė, Jau 
nimo teatro dalyvė, šiuo metu 
įsijungė į Antrą Kaimą, ir stud. 
Eglė Juodvalkytė, neseniai 
pradėjusi vaidinti Antrame

Kaune, kartu su kitais tos 
grupės vaidintojais, Šį šešta
dienį atliks Operos baliaus 
programą.

• Mirtininkams nieko nėra 
per sunkaus.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJI KNOSr

Susirinkimų ir parengimą 
PRANEŠIMAI

—Lf .į—.---------------- į, -j—

♦
— Upytės Draugiško Klubo narių 

eilinis susirinkimas įvyks vasario 5 d. 
penktadienį, 8 vai. vak. Talman salėje, 
4500 So. Talman Avė. Visi nariai ir 
narės kviečiami į susirinkimą, nes at
sirado daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo įvyks narių vaišės.

Antoinette Kalys, nut. rašt.

— Garsaus Vardo Lietuvaičiu Drau
gystės susirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 7 d., 2 vai. popiet, Stakas sve
tainėj, 4600 So. Marshfield. Malonė
kite atsilankyti.

C. Austin, fin. sekr.

— Eržvilko Draugiškas klubas ren
gia smagų balių vasario 7 d. Talman 
svetainėje, 4500 So. Talman Avė. Pra
džia 4 v. popiet. Bus skanių užkandžių 
ir įvairių gėrimų. Skiriama daug do
vanų. Grieš Antano Valūno orkest
ras. Valdyba

— Lietuvi y Motery Piliečių Lygos 
metinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 7 d. Lietuvių Au
ditorijos mažojoj salėj, 1 vai. popiet. 
Narės prašomos atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo bus užkandžiai.

E. McNamee

Mirus ilgamęčiui lietuvių veikėjui, trijų 
Nepriklausomos Lietuvos Seimų nariui, bu
vusiam teismo tardytojui, Kauno Apygardos 
Teismo teisėjui ir advokatui

AMANU SUGINTU,
jo žmonai Marijai, sūnui Jurgiui su žmona 
Marija ir dukterimi Nora, artimiesiems gi- 
.minėms Vandai ir Rufui Virkau, Lillian ir 
Frank Žiliams, Česlovai Sodaitienei, kun. Be
nediktui sSugintui ir kitiems artimiesiems^ 

‘ nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi
't * * r5* -s- ’ ’ - / ’ ’ r '/ i r’" ■ . * f .
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, Lietuvių Teisininkų Draugijos
' Centro Valdyba

Advokatui
j ’ ANTANUI SUGINTUI

,-f'| mirus,
reiškiame gilią užuojautą Jo žmonai Marijai, 
sūnui Jurgiui ir artimiesiems.

LIETUVIŲ TEISININKŲ DR-JOS 
CHICAGOS SKYRIUS

ANTANAS SUGINTAS
Nepriklausomos Lietuvos I, II ir III-čiojo Seimo atstovas. 

Advokatas.

Mirė 1071 m. vasario mėn. 2 dieną, sulaukęs 80 melų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Slungaiėių viensėdyje, Lauku
vos valse., Tauragės apskr.

Gyveno Kaune. Nuo 1919 m. Chicagojc.
Paliko nuliūdę: žmona Marija, sūnus Jurgis, marti 

Marija, anūkė Nora, svainis Rufonas Virkau su šeima, svai
nė Lillian Žilius, jos vyras Frank, svainė Gesė Sodaitienė su 
šeima, giminaitis kun. Benediktas Sugintas ir kiti giminės, 
bičiuliai bei draugai.

Priklausė SLA, Lietuvių Teisininkų Draugijai Chicago- 
je, Dr. Griniaus Fondui, LB Maripiette Parko apylinkei, 
Balfui, Lietuvių Valstiečių Liaudininkų Sąjungai.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6815 S. 
Western Avenue.

Vietoje gėlių prašome aukoti Dr. Griniaus Fondui.
Šeštadienį, vasario 6 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas 

iš koplyčios į krematoriumą.
Visi a. a. Antano Suginto giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti išlydėjime ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus, svainiai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 0-8600

REMKITE TUOS BIZNIERIUS
KJRIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

BtVERLT HILUS GiUNYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)834L -............. ...........................

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9 

TRYS MODERNIŠKA KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
" ; J’< ■ ■ -j .

DOVYDAS P. GAIDAS . GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

. TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių • 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

P 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Dr. Stamler iškėlė reikalavi
mą, kad Muisto ir Vaisių Admi
nistracija (FDA) priverstą ga- 

imintojus aiškiai etiketėse nuro
dyti cholesterolo nuošimtį.

Kooperatyvo didžiulė krautu-

t i resu: 1526 E. 55th St. ir vadinasi 
i Hyde Park Co-operative Super 
Į Mart. Ten galima pigesnėmis 

, kainomis gauti visokiausių mai
sto produktą su pridedama die- 

I; tine literatūra.

— Siaurės Amerikos Lietuvių 
Studentą Sąjungos Komitetas 
atsiuntė padėką visiems, da
lyvavusiems sausio 30 d. de
monstracijose, protestuojant 

rakauskas, Julia Sačauskienė, Antanas Stakėnas, Juoms Vi eraitis, Stasys Patlaba, Juozas Bacevičius, Bruno Klemka priCS \vt3UlO SlinokaiČlO mir- 
ir Juozas Bagdžius. •

Foto V. Noreikos

KOMITETAS BACE/IČIul IŠRINKTI
Juozas Bacevičius kandidatuoja 13 wardo aldermano pa eigoms. Sudarytas komitetas Juozui Bacevičiui išrinkti. 
Marquette Parko Namų Savininkų Organizacija paskyrė tūkstantį dolerių Bacevičiui išrinkti. _ Paveiksle matome 
namų savininkų organizacijos narius, įteikiančius Bacevi:iui čekį. Iš kairės j dešinę ranką ištiesės stovi Algis Ba

ir Juozas Bagdžius.

kultūrinio gyvenimoChicagoje lankėsi !‘e^ų
Elzbieta Kardelienė Lietuvos valstybinėje opero

je ponia Kardelienė yra ilgiau
siai ir daugiausiai pirmaeilėse 
rolėse dainavusi solistė, kuri 
po savo debiuto Traviatoje 
(Violetos rolėje) 1930 metais 
buvo priimta Lietuvos valsty- 
binėn operon, ir ligi pat 1944 
metų dainavo visose operose 
Kaune ir Vilniuje pirmaeiles 
koloratūrines partijas: Viole
ta (Traviata), Julia (Romeo ir 
Julia), Eudokija (Žydė), Rozi
na (Sevilijos Kirpėjas), Džilda 
(Rigoletto), Lakmė (Lakmė), 
Filina (IMignon), Lėlė (Hoff- 
mano Pasakos), Norina (Don 
Pasquale), Manona (Manon), 
Cerlina (Fra Djavolo), Marta 
(Marta), Gulbė (Car Salfan), 
Miuzeta (Bohema), Suzana (Fi 
garo Vestuvės) ir kt. Iš viso p. 
E. Kardelienė yra dainavusi 
apie 600 spektaklių 22 operose. 
Su Traviata ir Sevilijos Kirpė
ju gastroliavo? visuose-’ dides
niuose Lietuvos miestuose. Da
lyvavo soliste Rossini oratori
joje Stabai Mater ir simfoni
jos koncertuose. Be to yra 
koncertavusi Pabaltijo valsty
bių sostinėse, Romoje, Piati- 
gorske ir daugelyje Vokietijos 
miestų.

Atvykus Į Kanadą 1948 me
tais yra koncertavusi Montre-

Chicagos Operos 50 mėtinių 
sukaktiirių parengimų’ proga 
Chicagoje lankėsi Montrealy
je gyvenanti viena iš žymiau
siųjų Lietuvos operos žvaigž
džių solistė Elzbieta Kardelie
nė. Ta proga gerbiamoji-vieš
nia savo brolio Albino Racibor 
skio, gyv. Cicero, lydima lan
kėsi Naujienose, kurių ji yra 
šauni bendradarbė — kores
pondentė Įvairiais Montrealio

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629. • Tel. WA 5-278.7 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.
1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, HI. • Tel. MO 6-3985 

Yra vieta automobiliams pasistatyti.
Didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir Įvairiausių kitų prekių 
už gerą kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams. Atdara ir sekmadieniais.

' SIUNTINIAI Į LIETUVA ' 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
— Moskovitch ir Zaporozhets, maistas, doleriniai Certifikatai.

\ Vedėjas E. ŽUKAUSKAS J

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

į — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — FRIDAY, FEBRUARY 5, 1971

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikto

BEEF BREAKERS & BONERS 
Steady work, good starting 

salary.
JOHN R. MORREALE 

216 N. PEORIA 
HA 1-3664

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikto

EXECUTIVE
! SECRETARY

NEEDED AT ONCE 
Good Secretarial Skills, Short
hand required, minimum 2 

years experience.
Excellent Company Benefits. 

SALARY OPEN 
Apply in person

DRESSEL’S BAKERY
6630 SOUTH ASHLAXD AVE.

alyje, Toronte, Hamiltone, 
Winnipege, Sudbury ir JAV- 
bių miestuose Chicagoje, Cle- 
velande, Bostone, Worceste- 
ryje, Rochesteryje, Waterbu-

Nuo 1949 metų Montrealyje 
turi muzikos studiją 
vintas, 
Būdama 
Lietuvių 
savo

— daina- 
teorija.

aplankė 
Kapinėse 

buvusio

fortepionas, 
Chicagoje 
Tautinėse 

velionio vyro,
Nepriklausomos Lietuvos laik
raščio redaktoriaus, palaikus.

Nebereiks 
automobiliais važiuoti 

į miesto centrą
Kad ir vėliau geriau negu nie

kad, Cook apskrities tarybai atė
jo i galvas idėja prie CTA ter
minalų, tai yra prie paskutinių
jų stočių priemiesčiuose Įrengti 
aikštes, kur kasdien į darbus 
važinėjau tieji galėtų pasistatyti 
savo automobilius ir į miesto 
centrą2 važinėti “L” traukinė
liais arba autobusais. Tokių 
aikščių prie Dan Ryan greitke
lio ir 95 gatvės, prie Kennedy ir 
Jefferson Park ir prie Eisenho- 
ver ir Forest Park numatyta 
pastatyti pradžiai dėl 4.000 au
tomobilių. Nors keturi tūkstan
čiai nedaug, bet ir tai gatvių tro
fikas žymiai bus laisvesnis ir 
mažiau nuodingų dujų miestie
čiai turės Į plaučius traukti.

Milijonas 
širdies smūgių

Iš rišu amerikiečių, kurie 
šiandien yra 30 metų amžiaus, 
kiekvienas šeštas iki 60 metų sa
vo amžiaus turės širdies smūgį 
ir pusė jų ta liga mirs, pasakė 
žinomas širdies ligij specialis
tas Dr. Louis Cohen savo kalbo
je širdies draugijos pietuose 
Palmer House Chicagoje.

JAV-bėse kasmet virš milijo
no žmonių suserga širdies ligo
mis ir pusė jų miršta, pasakė Dr. 
Cohen. Iš gavusių širdies smū
gį lygiai 70 nuošimčių miršta 
net į ligoninę nespėjus nuvežti.

Daktaras pataria 
netikėti maisto etikečių 

užrašams
Praeitą antradienį, vasario 2 

d. Chicagos širdies Draugija su 
Hyde Parko Kooperatyvu buvo 
surengę sveikatingų maisto pro
duktų propagavimo paskaitą su 
paroda, kur žymus tos srities ži
novas dr. Jeremiah Stamler, 
Chicagos Sveikatos Tyrimo Fun
dacijos direktorius, aiškino apie 
širdžiai naudingus ir kenksmin
gus maisto produktus. Pavyz
džiui, jis nurodė net į tą faktą, 
kad kavai užbaltinti dabar pla
čiai perkami “daržovinės grieti
nės” milteliai gali būti klaidi
nantys, jei pasitaiko, kad tuos 
miltelius gaminti firma vartoja 
kakao alyvą, kuri turi daugiau 
cholesterolo kaip gyvuliniai rie
balai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

lies bausmės paskyrimą ir Gra 
žinos Simokaitienės kalėjimo 
bausmę. Dėkoja JAV LB Chi- 

j cagos Apygardos valdybai už 
lėšas demonstracijų, organiza
vimui. Dėkoja ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai už moralinę 
paramą.

— Centrinės Chicagos Lietu
vių Tarybom ruošiamos pamal
dos minint Ųiefuvos fNęprį- 
klausomybės atkūrimo sukak-i 
tį, vasario 14 dieną 1(> yal. bus 
šv. Kryžiaus parapijos bažny- 
aoje.

j — Young ^Amercans for Free 
įdom, 1221 Massachusetts Ave. 
N. W., Washington, DC, 20005, 
sudarė specialų komitetą pa
sipriešinti prekybos ryšių pra
plėtimui su Sovietų Sąjunga, 
ši studentų prieškomunistinė I 
organizacija praeityje yra daug 
pasidarbavusi einant dery
boms dėl automobilių bei skai
čiavimo mašinų gamvbos. 
FAF yra stipriai pasisakiusi už 
pavergtų tautų laisvę^ suruo
šus! komunizmo teismą ir pa
sipriešinusi radikalams univer 
sitetuose. Nariais priimami ir] 
aukštesniųjų į mokyklų moki
niai, taip pat ne studentai.

— Ida ir Jonas Valauskai, 
Lemont, Ill.; iAyko Į Floridos 
valstiją porai mėnesių. Ilgiau 
pabūti žada Miami ir St. Peters 
burg miestuose, kur dalyvaus 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime.

- . '

— Diana Bendoraitytė daly 
vavo 13-to wardo figūrinio 
čiuožimo varžybose ir yra tar
pe laimėtojų West Lawn apy
linkėje. ••• , • ' :

— Jadvyga Labanauskienė, 
gyv. Marquette Parko ąpylim 
kėje, sausio 12 d. gavo Ameri
kos pilietybę.

• r ' •“* -

— Kad nereikėtų gailėtis, 
prašome Įsidėmėti: išpardavi
mas Gradinsko krautuvėje,

KEY PUNCH OPERATOR 
For Alfa and Numeric work. Small 
Computer Department. Good working 

conditions.
Many Company benefits.

GLOBE WHOLESALE
2101 So. CARPENTER 

733-2317
See Mr. DRISCOLL

BILLER — TYPIST
Near Loop location. Minimum typ
ing 50 wpm. Good aptitude for fig
ures. Must understand fraction per
centages. Steady position. Opportunity 

with growing company.
Phone Mr. KAPLAN 

243-1852 ’

HELP WANTED
Reikia Darbininku ir Darbininkių

MALE-FEMALE

COUPLE OR HOUSEKEEPER 
Complete charge of a shelter 
home. Nationality not import
ant. Live in or go. Good home 

for right person. 
626-1439

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

kuris, būna .tik-vieną kartą me
iluose, baigiasi vasario mėn. 15 
! dieną. Kiekvienas, pirkda- 
mas dabar, moka mažiau net 

Į150. dolerių4 /.už kai kuriuos 
! aparatus. Tad nepraleiskite 
Itos vienintelės progos metuose 
įsigyti televiziją, Hi Fi Stereo, 
radiją,, patefoną; magnetofo
ną už tikrai labai sumažintas 
kainas. Adresas: 2512 W. 47-th 
Str., Chicago, Ill., tęl. FR6-1998

♦ Chicagos Lietuvių Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubas kvie
čia visus į KAUKIŲ BALIŲ va
sario mėn. 20 d., 8 vai. vakaro 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern Ave. Įėjimas 1,50 dol. (Pr).

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE °"

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

HOMEINSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

«AT1 *AAA

State Farm fire^and Casualty Company

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IK LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

GERAI PILDOMI

ŠIMKUS REAL ESTATE
4259 So. Maplewood Ave.

Susitarimui 254-7450

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ S 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.; '

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000. gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš S16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTU ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par- 
r '
duoda už $48,000.

centrinėje gatvėje. Kaina 
tarsim - ,

PUIKUS. DIDĖTJS 2 po 6 mūras 
Gazu šildvmas platus sklvpąš/mūro 
garažas, arti 6fiso. $29500.

2 BUTU. 14 metu modernus mūras, 
3 auto mūro garažas. Marquette Par
ke. $36000. '

9 KAMB. MŪRAS, gražus 
naujas. 
$19,600.

Valdis Real Estate^
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

ke. $7,500 pajamų,..Tik dėl ligosąti-

PLATUS LOTAS. Marquette Parko 
* i — susi-

kaip 
Geros pajamos, arti -mūsų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ j 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 

„y

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

^.-CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas .pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE fvir- 
*hs neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu. alumtnijaus langai., 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidenčtla".
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklvoas. $19.900. ■ -

2 PO 6 MŪRINIS.- 2 atskiri karštu 
vfrndpniu šildvmai pažu. ' Modernios 
virtuvės. 2 automobiliu garažas. Mar
quette Parke. $32.000

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
oas; graži nuosavybė Gage Parke. 
$43.000. - rrib

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas Pažu, 
garažas. Marquette Parke. $52.000..->

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET .

TeL : 471-0321 .

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

- ■ T " 
AGENTŪRA:

Namų, automobi
liu, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios ištimokė

jimo sąlygos.
jrB A C E V I č l U S 

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233 I

šiomis dienomis Chicagoje gerokai spaude šaltis. Spaudžia jis dar ir šian- gaunami Marginiuose, 2511 W. 
dien,bet geriau, kai vėjo nėra. Diane Hart, nekreipdama didelio dėmesio j 69 St. ir Margutyje. 2422 West 
šalčius, ruošiasi 1971 .metais Chicagoje ruošiamoje Pasaulio Gėlly Parodo- L r ’ . j., /<u \

je. Ji ruošiame kovo 20—28 dienomis McCormick Place patalpose. | Marquette fui.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai. ■ 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

APDRAUDŲ

Margučio rengiamame kon
certe, vasario 27, 28 d. Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje bus atlikta A. Ponchielli 
operos I Lituani uvertiūra. M. K. 
Čiurlionio simfoninė poema - 
baletas Jūra, D. Lapinsko II Vi
gilante del Mare (Simonui Ku-| 
dirkai atminti) ir D. Lapinsko, 
baletas Infinitas VII. Bilietai

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing*’ darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas, 

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kadi




